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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINES SĄJUNGOS 
VEIKIMO GAIRES ATEIČIAI

Inž. J. Jurkūno kalba pasakyta ALT S-gos Seime New Yorke
Amerikos Lietuvių Tautinės 

Sąjungos pagrindiniai dėsniai o 
uip pat veikimo bodas ir prie
monės nusakyti Sąjungos Jstatų’2- 
jame ir 3-jame straipsniuose, 
šie pagrindiniai dėsniai priimti 
Sąjungos Seime Philadelphijoje 
1953 meuis kovo 15 d.

Į šiuos pagrindinius pasisaky
mus labai suglausui įdėtos 
mintys, kurias kiekvienas tauti
nės minties žmogus( palyginus, 
tiksliai, jaučia, jomis tiki ir jo
mis gyvena.

Tai mintys atėjusios iš pirmų
jų vairininkų ;kaipkan. Tumo, An- 
uno Smetonos, Petro Vileišio ir 
kitų, ui mintys persimetusios Į 
šį kontinentą ir jautriai išgyven
tos Balučio, Olio, Dr. Colney ir 
kitų senųjų ateivių, tai mintys ku
rias ir mes naujieji ateiviai.at- 
sivežėme per Atlantą ir sujungė
me jas su čia jau seniai begyve
nančiais bendraminčiais. Ir tos 
mintys, tos gairės .tikiu, išliks 
ilgiems laikams mūsų pagrindi
niais veiklos dėsniais.

Bet besikeičiančios gyvenimo 
sąlygos iškelia naujus klausimus 
ir šuto naujus re’ lavimus. To
dėl kiekvieno Sąjungos Seimo už
davinys yra pasiaiškinti,apsvars
tyti ir nustatyti kas besikeičian
čiose laiko sąlygose turėtų būt 
daugiau paryškinu - iškelta, į ku
rias planavimo veiklos ir darbo 
sritis turėtų būt nukreipus mū
sų dėmesys, kurie naujai iškylan
tieji ar jau anksčiau iškilę klau
simai reikalą ’ja iš visos Sąjun
gos ir jos pa viepiu narių naujo 
jėgų sugrupavimo ar net naujo 
kelio paieškojimo.

Klausimai turėtų būti keliami 
drąsiai, pabrėžiu drąsiai, bet po
zityvioje ir logiškoje mumsrkaip 
uutinės sąjungos nariams ir lie
tuviams , pirmumo arba grada
cijos skalėje. Niekas negali už
drausti pavieniam individui domė
tis viskuo ir visada, ui jo pri
gimtoji ir laisva apsisprendimo 
teisė, bet mums kaip lietuviška
jam kolektyvui,nebūtų tikslu blaš
kytis į daugelį sričių — mums 
reikalinga konkreti lietuviško 
darbo programa.

Neįmanoma šiame trumpame 
pranešime deullai išnagrinėti 
visų lietuviško ir mūsų sąjungos 
darbo sričių, bet klausimai ke
liami vien tik bendrybėmis lik
tų labai neaiškūs, todėl mėginsiu 
paliesti juos sugrupuodamas. Ke
liamieji klausimai nebus kažkas 
naujo ir nemanau kad jie nebuvo 
jums girdėti, bet jie yra mums 
aktualūs šiandieną.

TAUTINĖS MINTIES 
IDEOLOGINĖS PROGRAMOS 
KLAUSIMAS

Be to, ką mes turime Sąjungos 
įstatuose^anksčlau buvo prirašy
ta daugybė straipsnių, jų vis dar 
rašoma ir daba r, tautinės minties

Gegužės 23 d. jaunimo pavasario šventė, kurią surengė LB Chicagos apygardos valdyba, šiais meteis 
buvo gausiausia. Nuotraukoje jaunimas su vėliavomis žygiuoja parade. (Plačiau 5 psl.)

jau verstis. Nūdienės psichologi
nės sąlygos,tiek ekonominės tiek 
politinės , neveikia mūsų naudai. 
Ekonomine prasme mes daro

ideologiniais klausimais. Taip 
pat turime vienokiu ar kitokiu 
vardu buvusių ir esamų tautinės 
minties susigrupavimų surašytų

Inž. Jonas Jurkūnas, naujasis ALT S-gos pirmininkas

programų - projektų. Bet vienos 
ištisinės tautinės minties ideolo
ginės programos mes neturime. 
Mes visi dar laukiame,kol atsi
ras iš mūsų, kas pasiryš 
iš tos daugybės turimos me
džiagos ištraukti pagrindinę esen
ciją Ir ją patiekti kaip vieną išti
sinę tautinės minties ideologinę 
programą. Be savo krašto ir be 
savo žemės,be abejo,tokį darbą 
atlikti susidaro sunkumų — bet 
neturėjimas rašytų ideologinių 
gairių padaro mums didelius nuo
stolius,, ypač besirūpinant Sąjun
gos prieaugliumi.

Kad ir neturėdami rašytinės 
savo ideologinės programos,kaip 
minėjau ( mes ją palyginus tiks
liai vienodai juntame ir dėl to 
mūsų tarpe neatsiranda didesnių 
spragų, mes ją visi bevelk visada 
vienodai interpretuojame.

Bet kaip pagrindinį klausimą 
šiandien noriu čia kelti, kad be 
kasdienės darbo programos kuri 
turėtų būti bent keliems metams 
klek galima iš anksto suplanuota 
ir paruošta, mums darosi sunku

mės pamažu nejautrūs, kaskart 
vis sunkiau visoms organizaci
joms surinkti bent minimalines 
sumas savo veiklos reikalams 
finansuoti. Politine prasme mū
sų jautrumas atbunka. 21 metų lai
kotarpis. skiriąs mus,naujuosius 
ateivius, nuo gyventų savo krašte 
dienų, daro netaip jautrius; mūsų 
jausmai ir mūsų svajonės jau ma
žiau ir netaip jautria i budi na mū
sų sąžinę.

Jau kartais vienam ar kitam iš 
mūsų , individualiai besidomin
čiam bendromis žmogaus ar tautų 
problemomis užeina noras, kad 
ir visa sąjunga jomis gyventų. 
Kiti mes esame gal perdaug kon
servatyvūs.

štai kodėl anksčiau jau minė- 
jau1 kad toje kasdieninėje darbo 
programoje gradacijos skalė bū
tina ir neišvengiama.

Kasdienė darbo programa tu
rėtų apimti lietuviškojo tiek po
litinio, tiek visuomeninio, tiek 
kultūrinio gyvenimo sritis, o 
taip pat ir specifinius Tautinės
S-gos reikalus.

POLITINĖ SRITIS
Po paskutinio praėjusio St. 

Louis Seimo mūsų padėtis yra pa
sikeitusi. Tautinės minties žmo
nių atstovavimas Vyr. Liet. Iš
laisvinimo Komitete vėl atsta
tytas. Pagrindinis tiltas bendra
darbiavimui ir vieningam dar
bui yra atstatytas. Bet to dar ma
ža — mes turėtumėm pirmiau
siai patys sau žinoti, kokia kryp
timi mes norėtume,kad laisvini
mo darbas vyktų ir kokia iš viso 
laisvinimo darbų koncepcija ir ar 
ji iš viso yra? Išklausę suvažia
vime tuo reikalu pranešimus, 
mes juos giliau turėtume pastudi
juoti savo padaliniuose Ir priei
ti pozityvių išvadų,kaip gi iš- 
tikrųjų mūsų laisvinimo dar
bas turėtų būti rikiuojamas ir 
turėtume stengtis tą pozityvų nu
sistatymą ginti ir jį pravesti. Ne
sustosiu prie šio klausimo il
giau , nes suvažiavimo metu bus 
tuo klausimu pranešimas tik vie
na norėtųsi pabrėžti,kaa naujo
sios Sąjungos Valdybos laukia 
naujas darbas su naujais, kad ir 
ne visiškai tiesioginiais įsipa
reigojimais ir jis turėtų būti 
klek galima rūpestingiau svars
tomas ir daromi tarimai.

VISUOMENINĖ VEIKLA IR 
BENDRINĖS ORGANIZACIJOS

Lietuviai gabūs kurti naujas' 
organizacijas ir mes jų turime 
didelį kiekį, pradedant smulkio
mis šalpos organizacijomis — 
baigiant Balfu, pradedant vi
sais visuomeniniais bei profe
siniais klubais ir baigiant Lietu
vių Bendruomene. Visa tai gal bū
tų gražu, nes įvairumas ne visa
da yra blogoji savybė, bet visa 
nelaimė, kad toje organizacijų in
fliacijoje nublunka mūsų pagrin
dinių bendrinių organizacijų rei
kalai. Tariamai svarbūs įvairių 
klubų-klubelių parengimai pa
lieka Lietuvių Bendruomenės pa - 
rengimus apytuščius ir šalpos 
bei kitų pagrindinių fondų iždus

(Nukelta į 3 psl.)

Pastangoms Lietuvai išvaduoti 
turi nusilenkti kita veikla 
Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos Seimu 

New Yorke pradėta nauja darbo vaga
Iškilmingu atidaromuoju 

posėdžiu ir himnais pradė
tas Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos Seimas, už
sitęsęs 2 dienas, jau praei
tyje. Maloniai visus nuste
binęs Sąjungos skyrių at
stovų gausus pasirodymas, 
visų bendrinių mūsų orga
nizacijų atstovų atsilanky
mas ir sveikinimai, puikiai 
pasisekęs ir nuotaikingas 
banketas, sklandžiai ir po
zityvia linkme pravesti dar
bo posėdžiai, juose padary
ti sprendimai, išklausytos 
sugestijos ir pageidavimai 
suteikė vilčių ir stiprybės 
tiek Sąjungos nariams, tiek 
lietuvių visuomenei.

Smulkiau apie ALT S-gos 
Seimo darbų eigą kalbėsi
me sekančiose Dirvos laido
se. šį kartą pasitenkinsime 
pranešdami, kad Sąjungos 
vadovybė perkeliama į Chi
cagą, pirmininku išrinkus 
energingą ir visiems gerai 
žinomą visuomenininką inž. 
Joną Jurkūną. Į centro val
dybą išrinkti Danguolė 
B a r t k u v i enė, Teodoras 
Blinstrubas, Cezaris Modes- 
tavičius ir Mečys Šimkus.

Revizijos komisijon iš
rinkti dr. Stepas Biežis, inž. 
Jonas Gaižutis ir Kazimie
ras Pocius.

ALT S-gos Tarybon iš
rinkti: V. Olienė, B. Pa- 
plėnienė, J. J. Bachunas, 
dr. J. Bartkus, B. Gedimi
nas, K. S. Karpius, J. Kas-

Jan Masaryko mirtis
1948 METŲ PAVASARI SOVIETAI LIKVIDA
VO ČEKOSLOVAKIJOS NEPRIKLAUSOMYBĘ. 
— VIENAS Iš ĮDOMIAUSIŲ TOS EIGOS EPI
ZODŲ BUVO UŽSIENIO REIKALŲ MINISTE- 
RIO, ČEKOSLOVAKIJOS ĮKŪRĖJO TOMO MA
SARYKO SŪNAUS JANO NUŽUDYMAS AR 
NUSIŽUDYMAS, APIE KURĮ DABAR PA

SKELBTA NAUJŲ DUOMENŲ.

---------- Vytautas

Balandžio 7 d. Hamburgo Der 
Spiegei paskelbė čekų žurnalisto 
Michael Rand studiją, kaip sovie
tų slaptosios tarnybos įsakymu 
per langą buvo išmestas ir užmuš
tas Čekoslovakijos užsienio rei
kalų ministeris Jan Masaryk. 
Kiek sutrumpinusi tą patį raŠInĮ 
gegužės 23 d. paskelbė ir Chi
cago Tribūne. Chicagoje ir jos 
apylinkėse gyvena daug čekų bei 
slovakų kilmės žmonių, kuriems 
ta, dabar jau sena, istorija yra 
labai įdomi.

Tiesa, jau tuojau pat po Jan 
Masaryko mirties 1948 m. kovo 
10 d., užsieniuose pasklido gan
dai, kad čia turima reikalo su 
nužudymu, bet ne su nusižudy
mu. Jan Papenėk, Čekoslovaki
jos atstovas Jungtinėse Tautose 
reikalavo, kad tą klausimą ištir
tų JT Saugumo Taryba, tačiau 
gen. sekr. Trygve Lie nutarė, 
kad Papanekas Čekoslovakijos 
jau nebeatstovauja...

Kam gi sovietams prireikė Ma
saryko mirties? Masaryko, kuris 
likdamas iki kartaus Čekoslova
kijos nepriklausomybės galo už
sienio reikalų ministerių, jiems 
pasitarnavo, leisdamas tą kraštą 
paversti savo satelitu, taip sa
kant, gražiuoju?

Kad tai supratus, reikia atsi
minti Čekoslovakijos istoriją.Če
koslovakijos kūrėju teisingai yra 
laikomas Jano tėvas Thoma s Ma
sarykas, populiari asmenybė vi
soje Amerikoje ir D. Britanijoje,

mauskas, V. Rastenis, dr. 
P. Švarcas, J. Smetona, A.
S. Trečiokas, V. Abraitis, 
J. česonis, dr. B. Nemickas, 
Ant. Senikas.

NAUJA VILTIES DRAU
GIJOS VADOVYBĖ
ALT S-gos Seimo įkan

din vykęs Vilties Draugijos 
narių suvažiavimas, iš ank
sto su draugijos medžiagi
niu stoviu susipažinus, pra
ėjo darbingoje ir savo nu
tarimais vaisingoje nuotai
koje. Nariai turėjo progų 
iškelti savosios aplinkos 
nuotaikas ir nusistatymus 
dėl Dirvos turinio, redaga
vimo būdų. Suvažiavimui 
sklandžiai pirmininkavo dr. 
P. Švarcas. Valdybos var
du trumpą pranešimą pada
rė iždininkas V. Vindovas. 
Redakcijos ir leidyklos dar
bo metmenis patiekė vyr. 
redaktorius J. čiuberkis. Jis 
atsakė į eilę klausimų.

Į naują draugijos valdy
bą, atitinkamai pakeitus 
įstatų paragrafą, šį kartą 
išrinkti 7 nariai: VI. Blins
trubas, Ed. Cibas, A. Lai- 
kūnas, K. Pocius, V. Ras
tenis, V. Staškevičius ir V. 
Vinclovas.

J revizijos komisiją iš
rinkti A. Garmus, St. Laz- 
dinis ir dr. J. Maurukas.

Apie suvažiavimo eigą 
kiek plačiau Dirvos skaity
tojai bus painformuoti se
kančiose Dirvos laidose.

Meškauskas ---------------

Senasis Masarykas, kaip ir jo 
bendradarbis Eduardas Benešąs, 
pirmojo didžiojo karo pabaigoje 
teisingai nujautė, kad Rytų ir Vi
durio Europos likimas po karo 
bus sprendžiamas ne vietoje ir 
ne Rytuose, bet Vakaruose. Tuo 
tarpu daugumas čekų pagalbos lau - 
kė iš draugiškos ir giminingos 
rusų tautos. Masaryko ir Benešo 
pastangos Vakarų sostinėse davė 
gražių vaisių — Čekoslovakija at
gavo nepriklausomybę ir jos dip
lomatai, gali sakyti, grojo vienu 
iš pirmųjų smuikų Europos poli
tiniame koncerte. Deja, padėtis, 
netrukus pasikeitė. Hitlerio Vo
kietija tapo pirmoji karinė galy
bė Europoje, o Vakarų valstybės 
jai nedrįso pasipriešinti. Slo
vakija buvo atskirta, Čekija pa
verta Trečiojo Reicho protekto
ratu, o vokiečių apgyventos da
lys prijungtos prie Vokietijos. 
Senasis Masarykas to jau neper
gyveno, bet Benešąs vėl pasitrau
kė į Vakarus.

Bet jei pirmojo karo eiga To
mui Masa rykui rodė, kad viltis 
turi ateiti iš Vakarų, antrojo ka
ro eiga Benešui bylojo, kad Mask
va turės labai svarų žodį. Todėl 
jis pats lankėsi Maskvoje ir su 
sovietais palaikė artimus ryšius, 
nors egzlllnė vyriausybė su Jan 
Masaryku kaip užsienio reikalu 
ministerių buvo sudaryta Lon
done ir ją 1941 metais pripaži
no ir D. Britanija ir Sovietų Są
junga. Per pirmus rinkimus po 
karo, 1964 m. gegužės 26 d. ko
munistų partija laimėjo net 
2.695.915 balsų, kai kitos parti
jos surinko per 4 milijonus bal
sų. Kiekvienu atveju, pagal par
lamentarines tradicijas, minis- 
terio pirmininko postas atiteko ko • 
munistui Klementui Gotwaldui, o 
vidaus reikalų ministerija komu
nistui V. Nosekui. Užsienio rei
kalų ministerių ir toliaubuvopa
liktas Jan Masarykas. Preziden 
tas Benešąs liko daugiau ar ma
žiau tik reprezentacinė figūra,

Nosekas visą policiją tuojau 
pavertė komunistų įrankiu, kai 
kitos partijos prieš tai protestuo 
damos atšaukė savo atstovus iš 
vyriausybės. Benešąs pavedė Got- 
valdui sudaryti naują, grynai ko
munistinę vyriausybę. Vienintė- 
lls ne komunistes vyriausybėje 
liko užsienio reikalų ministeris 
Jam Masaryk. Tai buvo 1948 m. 
vasario 25 d.

Kovo 10 d. Masaryko lavonas 
rastas černinų rūmų kieme. Vis - 
kas rodė, kad jis iššoko ar buvo 
išmestas iš trečiame aukšte 
esančio miegamojo kambario, 
čia Michael Rand ir pradeda sa
vo studiją. Naudodamasis liudi
ninkų parodymais teismo ir poli
cijos organams, jis rekonstruavo 
paskutinę Jan Masaryko gyveni
mo dieną, kuri neleido spėti, kad 
jis norėtų nuzlžudytl. Atvirkš
čiai, Masarykas kovo 9 d. pasi
traukė į savo miegamąjį kamba
rį geram ūpe, paėmė dvi miego 
tabletes ir išgėrė bonką alaus. 
Po nusižudymo kambarys rastas 
baisioje netvarkoje, atrodė, kad 
būtų muštas!. Lavono pižama ir 
langas buvo suterštas kūno lieka
nomis. Vien tas faktas rodo, kad 
Masarykas buvo apimtas bai
mės...

Kaip ten būtų, visa tardymo 
medžiaga greitai buvo kaž kur su
telkta^ oficialiai paskelbta, kad 
Masarykas nusižudęs. Įdomu,kad 
visi, bet ką turėję bendro su tuo 
įvykiu ar tardymu,netrukus iš
nyko, mirė savo mirtimi ar bu
vo suimti ir nuteisti mirti. Po
litinės partijos buvo suvarytos į 
"Liaudies Frontą", kuris per ge-

(Nukelta į 2 psl.)
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VAKARIĮ FRONTE... m)

Keturi Tigrai sumušė brigadą...
Birželio 8 d. buvo Dievo Kūno 

šventė, bet šį kartą Normandijo
je bažnyčių varpai tylėjo.

Išvakarėse sąjungininkai vi
siškai subombardavo Tilly prie
miestį. Tuo buvo norima atkirsti 
vokiečių kariuomenės tiekimą 
šiaurės kryptimi, Montgomery 
šarvuočiai grupavosi Bayeux 
miesto kryptimi, stengdamiesi 
perkirsti Caen ir Cherbourgo 
kelią.

Ankstį rytą 84-to korpo štabe 
Saint-Lo suskambėjo telefonas. 
Centrinė sujungė su antruoju šta
bu.

— Su jumis nori kalbėti iš 
Bayeux.

Karininkas išgirdo jaunos mo
ters ryšininkės balsą:
-Majore, aš noriu jums praneš

ti, kad anglų tankai jau rieda 
pro kareivių centro namus. Mies
tas pilnas tankų.

Majoras Hayn netikėjo savo au
simis.

— Pąnelė, kas jums davė tas 
Informacijas? Kiek žinau,Bayeux 
mieste yra mūsų štabas I...

— Nieko iŠ karininkų nėra 
mieste. Jie išvyko į žvalgybą 
ir anglų tankai, pralaužę mūsų 
gynybos liniją, užėmė miestą. 
Tik aš viena čia esu pasilikusi, 
majore.

Ir ji pastebėjo:
— Štai jau rieda pro šalį. 

Ar girdite?
Ji prinešė telefono /agelį ar

čiau lango ir majoras išgirdo 
riedančių 'tankų garsus. Tai ga
lėjo būti 50-to anglų šarvuotos 
divizijos tankai.

— Atsiprašau, majore,--per
traukė jo galvojimą merginos 
balsas, — aš turiu baigti...

— Kaip jūs išsigelbėsite?
— Bandysiu pabėgti per sodą. 
Tai buvo paskutinis praneši-

Jan Masaryko 
mirtis...

(Atkelta iš 1 psl.) 
gūžės 30 d. rinkimus surinko 
6.431.963 balsus. 1.573.924 Če
koslovakijos piliečiai visdėlto tu
rėjo tiek drąsos, kad už tą ’fron. 
tą’ nebalsavo, bet įmetė negalio
jančią balsavimo kortelę. Nau
jas seimas priėmė "liaudies kons
tituciją", kurią Benešąs atsisakė 
pasirašyti ir atsistatydino. (Pats 
Benešąs mirė po trijų mėnesių).

Birželio mėn. čekų pogrindžio 
nariai nužudė tūlą NKVD majo
rą, sudėtų vokiečių kilmės, 
Schrammą. Tas buvo iš Mask
vos prlkomanderuotas prie če-
koslovakljos saugumo ir praktlš. 
kai jį valdė. Jo įsakymu Masa
rykas ir buvo pažadintas iš mie- 
go ir išmestas pro langą. Vislįro. 
dymai kalba už tai, kad tai pada
rė tų rūmų, kuriuose Masarykas 
gyveno, sargas Vaclav Sedum, 
kurio dabar irgi nėra gyvųjų 
tarpe. Pačioje Čekoslovakijoje 
šiandien sunku surasti bent kokį 
ženklą'Primenantį apie Tomo Ma
saryko ir jo sūnaus Jano egzis
tenciją.

Pamoka iš to tokia, kad politi
kai, kurie tikėjosi sau ar savo 
kraštui šį tą laimėti iš bendra
darbiavimo su sovietais, gerokai 
klydo. Jei priešintis negalima, 
reikia bent patiems pasitraukti.

P.S. Gegužės 30 d. Chicago 
Sunday Tribūne paskelbė vieno 
chicagiškio norvegų dvasininko
C. Sverre Norborg laišką, kuria
me pranešama apie Jan Masary
ko paskutinį susitikimą suchica- 
giškiais draugais. Masarykas, 
kuris buvęs ypatingai užpykęs ant 
Roosevelto už laisvųjų tautų 
pardavimą, tada pareiškęs:

"... Palyginus su Stalinu, Adol
fas Hitleris buvo diletantas. Paly
ginus su NKVD, Himmlerio Ges
tapo buvo tik mėgėjų būrys. Už 
dienos ar dviejų mes grįžtame į 
Prahą, kur tęsiame kovą už lais
vę ir žmogaus garbingumą. Kai 
kurie negrįš iš šios kovos. Su
diev, mano draugai".

Aišku, kad toks nusistatymas 
nebuvo paslaptim ir sovietams. 
Tai ir paaiškina Masaryko nu
žudymo motyvus. Kartu reikia at
siminti, kad Čekoslovakija ne
buvo susovietinta, ją kariškai 
okupuojant kaip kitus satelitus, 
čia buvo griebtasi kiek kitokių 
metodų.

masfkurį 84-tas vokiečių armi
jos korpas gavo iš Bayeux.

*
Anglai greit užėmė pirmąjį 

Normandijos miestą ir tokiu bū
du perkirto kelią aptarnaujantį 
visą frontą. Majoras Hyan nus
kubėjo pranešti štabo viršinin
kui pulk. Criergernui, kai lauke 
jį pasitiko ryšio karininkas iš 
353-tos divizijos, lydimas trijų 
kareivių.

— Ar tamsta būsi antrojo šta
bo viršininkas? Majoras Becker 
jums siunčia du jūrininkiškus 
maišus, pilnus amerikoniškų do
kumentų.

— Kur juos radote?
Karininkas papasakojo, kaip 

prie Virė upės žiočių jūra išmetė 
ant kranto barką, kurioj buvo pu
sė tuzino užmuštų amerikiečių 
karininkų. Vienas jųbuvo"beach- 
master" ir gulėjo ant dėžės po
pierių. Be abejo, tai turėjo būti 
slapti dokumentai ir štai kodėl 
juos atgabeno.

Hayn išvertė iš maišo doku
mentus ant stalo ir įsakė ver
tėjams imtis darbo. Už pusva
landžio vyresnysis vertėjas Jobel 
pasirodė triumfuodamas.

— Majore, mes savo rankose 
turime 7-to amerikiečių korpo 
operacijos planus...

Antrojo biuro viršininkas ne
galėjo tikėti. Greitai jis pervertė 
tekstus. Jokios abejonės. Nelauk
us laimikis pakliuvo į jo rankas.

Tai buvo operacijos planas nuo 
A iki Z, su visomis fazėmis 
invazijos dienai Cotentino pusia
saliui. Dabar 84-tas vokiečių 
korpas žinojo visus priešo keti
nimus. Ir ne tik 7-to amerikie
čių korpo, bet ir kaimyninių 5-to 
ir net 30-to britų korpo. Pagal 
tuos planus amerikiečiai pra
džioje turėjo susijungti prieUtah 
ir Omaha ir paskui pagelbėti ang
lams prie Bayeux, o vėliau pasuk
ti Cherbourgo kryptimi.

Gen. Marcks liepė ištraukas 
padaryti divizijų vadams, o ori
ginalą per majorą Viebig nusiųs
ti Rommeliui ii4 von Rundstedtui 
į Paryžių, pakartotinai prašant, 
kad būtų duota aviacijos parama.

šį kartą vokiečiai galėjo džiaug
tis laimikiu. Karo dievai 
buvo jų pusėje. Bet kokia nauda iš 
tų dokumentų, jei net žinant prie
šo ketinimus ^nebeturima jėgų at
mušti. Be abejOį priešo pla
nai dabar susidurs su sunku
mais ir kol atsieks savo užsi
brėžtus tikslus, reikės ne die
nų, o savaičių.

Kada birželio 12 d. gen.
Bayerleinas apžiūrinėjo pirmuo

DIRVOS PRENUMERATORIAMS 
PUIKI PROGA ĮSIGYTI AR 
PADOVANOTI LIETUVIŠKA KNYGĄ

TIK TRUMPAM LAIKOTARPIUI Vilties leidykla suteikia pro
gą Dirvos prenumeratoriams papigintai įsigyti šiuos rašytojų leidi
nius:
Vinco Ramono — DAILININKAS RAUBA — novelės — pardavimo kaina $3.00
Alės Rūtos — KELIAS I KAIRĘ — premijuotas romanas ..........................$3.00
R. Spalio — ALMA MATER — romanas ............................................................ $5.00
B. Armonienės — PALIK AŠARAS MASKVOJE — atsiminimai iš Sibiro $3.00

VISAS 4 KNYGAS PERKANT AR UŽSAKANT Iš KARTO, MOKATE 
TIK 10 DOLERIŲ!

Įsidėmėkite, ta nuolaida naudojasi tik Dirvos prenumeratoriai, perką ar 
užsisaką nurodytas knygas per Dirvą. Be to, toji nepaprastai didelė nuolaida 
veiks tik labai ribotą laiką.

Patartina paskubėti ir išvardintąsias knygas skubiai įsigyti ar užsisakyti 
paštu, siunčiant čekį ar pašto perlaidą DIRVAI, 6907 Superior Avė., Cleveland, 
Ohio 44103.

Ta proga per Dirvą patariame paskubėti įsigyti:

A. Merxelio — ANTANAS SMETONA — monografija — kaina ............$12.50
LAISVĖS KOVŲ DAINOS .................................................................................$ 5-00
B. Armonienės — LEAVE YOUR TEARS IN MOSCOW (angį, laida) $ 3.95 
K. Almeno — UPĖ Į RYTUS, UPĖ Į ŠIAURĘ (2 d. romanas) tomas po $ 3.00
A. Mackaus — CHAPEL B — poezija ............................................................ S
J. Mikuckis — DERLIAUS VAINIKAS — poezija ........................................ 4.00
B. Railos — IŠ PASKENDUSIO PASAULIO ...............................................# 5 00 *
B. Railos — TAMSIAUSIA PRIEŠ AUšRĄ .................................................S 5.00

Visa eilė kitų lietuviškų knygų. Teiraukitės!

PELNYKITE DIVIDENTUS 
KETVIRČIAIS

VISOMS TAUPYMO SĄSKAITOMS 

NEATIDĖLIOJANT ATIDARYKITE SĄSKAITĄ DABAR 

/M/-#/ DIVIDENTAI IŠSIUNČIAMI PAŠTU< /2 /O KETVIRČIAIS... INVESTMENT 
SĄSKAITOMS.

"SERVING VOU SINCE 1922”

Indėliui apdrausti iki $10,000 federalinės valdžios įstaigos

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

1417 So. 19th Court, Cicero. Illinois 60650 
Juozas F. Gribauskas, sekretorius 

Chicago Phone: Area Code 312; 242-4395;
Suburban Phone: 656-6330.

se linijose įsitaisiusius tankus, 
kareiviai atsivarė nelaisvėn pa
imtus tris anglus. Koks buvo jų 
nustebimas, kai apklausinėjant 
sužinojo, jog jie priklausė 7-tai 
anglų šarvuočių divizijai. Tai 
buvo Afrikos divizija. Vadinasi, 
garsioji "dykumos žiurkė" Mont
gomery taip pat buvo Norman
dijoje. Antrajam biurui tardant 
belaisvius, paaiškėjo, kad vo
kiečių pozicija darosi jautri, 
nes "dykumos žiurkės" gali užei
ti į užnugarį. Spėliojimai kitą 
dieną pasitvirtino. Tuo metu, kai 
50-toji divizija puolė Tilly, 7- 
toji šarvuočių divizija slaptai 
šliaužė upės pakrančials ir pa
siekė Viller-Bocage.

čią pirmuosius anglus pamatė 
iš savo Tigro obersturmfuehre- 
ris Wittmann. Rusijos fronte jis 
jau buvo numušęs 119 sovietų 
tankų ir buvo apdovanotas riterio 
kryžiumi su ąžuolo lapais.

Iš miškelio ant kelio jis pa
matė sustojusią anglų tankų 
vilkstinę. Greit pasitraukęs - 
miškelį jis pradėjo atidžiau ste
bėti. Tai nebuvo žvalgybos dali
nys, o kovos grupė. Ir jie rie
dėjo norėdami Bayerleino divi
zijai užeiti į užnugarį. Bet ką 
galėjo vienas Tigras padaryti. 
Pagaliau ką galėjo buvę toliau 
jo eskadrono keturi Tigrai pa
daryti, išvarginti ilgos kelionės 
ir bombardavimų. Wittmannas 
nebuvo joks burtininkas, bet jis 
ilgai negalvojo ir greitai velkė.

Wittmannas nežinojo, kad ši 
grupė priklausė 7-tos šarvuočių 
divizijos pirmiesiems daliniams, 
sudaryta iš pilnos 22-ros briga
dos ir dalies 1-os brigados. Jiems 
nebuvo suorganizuotas joks pasi
priešinimas Villers-Bocage kai
me. Pervažiavę kaimą, anglai 
ramiai riedėjo keliu. Dangus bu
vo apsiniaukęs ir nesimatė lėk
tuvų, kurie išžvalgytų apylinkes. 
Angiai nerodė didelio rūpestin
gumo. Viena motorizuota kuopa 
net sustojo poilsiui pakelyje, vi
sai negalvodama savo šonus pri
dengti apsauga.

— Jie įsivaizduoja, kad karas 
jau pasibaigė, — pastebėjo Witt- 
manno kulkosvaidininkas.

— Taip, bet jie apsirinka. Tu 
tuoj pamatysi, -- atsakė Witt- 
mannas. Ir ramiai davė įsaky
mą. Staiga kaip perkūnas sugau
dė Tigro 88 patranka, perplėš- 
dama ryto tylą. Anglų tankas, 
kuris buvo už 80 metrų, sulieps
nojo kaip fakelas. Tigras išlin
do Iš krūmų ir pasileido tiesiai 
keliu į nustebusius anglus. Jis 
sustoja. Naujas šūvis. Vėl pra
deda riedėti. Sustoja, naujas šū
vis. Wittmannas pralenkė visą 
vilkstinę, apšaudydamaskiekvie-

ną tanką, sunkvežimį ir šarvuo
tus automobilius. Gale vilksti
nės grupė šarvuoty automobilių 
norėjo pabėgti, bet manevruojant
susikimšo ir Wittmannas į tą 
krūvą paleido keletą uždegančių 
šūvių ir apipilė kulkosvaidžių 
ugnimi.

Apie tuzinas tankų degė. Vienas 
sunkiųjų anglų tankų bandė atsa
kyti ugnimi, bet Wittmannas tuoj 
nutildė. Kiti likusieji Tigrai, iš
girdę šaudymą, atskubėjo ir pri
sidėjo prie anglų medžioklės. 
Užaliarmuotas šaudymo 1-mo es
kadrono vadas Moebius irgi at
skubėjo su savo tankais. Dėka 
tokios paramos Wittmann puolė 
anglus ir vieną po kito sunaiki
no jų Cromwell tankus.

Šitas mūšis prie Viller-Boca
ge yra vienas charakteringiau
sių epizodų Normandijos kauty
nėse: 4 keturi Tigrai, stoję prieš 
garsiąją Montgomerlo brigadą, 
ją supliekė. Anglai tą mūšį pa
vadino "Mūšis dėl užvaldymo Vil
ler-Bocage" ir chronikininkas 
jame perdeda vokiečių jėgas. Bet 
tai suprantama, nes menka garbė 
prisipažinti mūšį pralaimėjus. 
Anglai turėjo kaimą užleisti ir 
pasitraukti į Livry rajoną. Mū
šio lauke krito 22-ros brigados 
generolas, penkiolika karininkų 
ir 175 kareiviai, gi 1-moji briga
da neteko keturių karininkų ir 60 
kareivių.

Tačiau Montgomery planasne- 
siribojo vien užeiti 7-tai divizi
jai į užnugarį. Jis turėjo pra
laužti frontą prie Tilly ir kapi
tonas Philips, kuriam buvo pa
vesta Tilly gynyba, turėjo pakel
ti visą svorį. Jis keletą kartų 
atmušė anglus. Pagaliau pa
naudojus panzerfaustus, Tilly bu
vo išgelbėtas, bet Llngevres kri
to.

Birželio 16 d. anglai naujomis 
jėgomis puolė ir padėtis pasun
kėjo. Anglai stengėsi užimti tuos 
kelis rūkstančius namus, lyg jie 
būtų brangiausi pasaulyje.

(Bus daugiau)

• Laiškai Lietuviams 
penkiolikos metų sukakčiai 
paminėti šventė Įvyks š. m. 
birželio mėn. 5 d., šeštadie
nį, 7 vai. 30 min. vakare 
Chicagoje, Jaunimo Centro 
didžiojoje salėje.

Meninę programą išpil
dys iškilūs lietuvių baleti- 
ninkai Violeta Karosaitė ir 
.Jaunutis Puodžiūnas.

Programa bus paįvairin
ta akt. Leono Ba
rausko dailiuoju žodžiu 
bei muz. Antano N a - 
k o šiai šventei sukurtais 
muzikiniais interliudais.

Šventės pradžioje Laiškų 
Lietuviams straipsnio kon
kurso laimėtojams bus 
Įteiktos mecenatų paskirtos 
premijos.

KAIP AFRIKIETIS RUSIJOJE 
MOKSLUS EINA 12)

Vos tik atvykus į Baku bendra
bučius, iš kenijiečių vėl buvę 
atimti pasai ir jų vietoj išduoti 
asmens liudijimai. Tokį liudiji
mą reikėjo rodyti sargui kas ry
tą įeinant universitetan. Jeigu 
lankė draugus kitame bendrabu
tyje, turėjo palikti liudijimą pas 
durininką, kurį atiduodavo išei
nant.

Baku universitetas esąs senas, 
nešvarus, skurdžiai apstatytas 
ir perkrautos. Stalai auditorijose 
esą tokie laužai, kokių pasakoto
jas nematęs nei savo "neišsivys- 
čiusioje tėvynėje" (Kenijoje). 
Išeinamose "pozicijos" be durų. 
Auditorijose nėra kuo šluostyti 
rašomųjų lentų: prirašytos len
tos šluostomos skudurais ar po
pierium. Vienintėlė pramoga — 
kinas ir pasivaikščiojimas parke. 
Nei poilsio nei žaidimo kamba
rių studentams.

Kai kurie kenijiečiai pamatę, 
koks tas Baku universitetas, sus- 
katę prašyti pas dekaną, kad 
leistų grįžti Maskvon. Dekanas, 
pasitaręs su rektorium, prašy
mus atmetęs. O kur jie važiuos 
be leidimo, be pasų ir be pini
gų!

Vidutinis pilietis tenai netu
rįs supratimo, kas dedasi už So
vietijos ribų. Vieninteliai užsie
nio laikraščiai, kurių tekę tenai 
matyti, buvę tik kai kurių kitų 
kraštų komunistų partijų laikraš
čiai.

Mes, sako Kenijos studentas 
negras, buvom tiesiog pritrenk
ti Sovietijos piliečių gyvenimo 
sąlygų. Dėl aštraus butų trūku
mo, kurį pasakotojas matęs ir 
Baku mieste ir Maskvoj, jie gy
venę taip susikimšę, kad joldu 
būdu negali drįsti pasikviesti pas 
save svetimšalį.

Pažymėtina, sako, kad viduti
nis sovietinio piliečio atlygini
mas yra apie 70 rublių per mė
nesį, tai yra mažiau, negu afri
kiečio studento stipendija (iš ku
rios tik pusbadžiu tegali pragy
venti). Todėl, sako, nenuostabu, 
kad tie-žmonės priešiškai nusi
teikia prieš stipendininkus iš 
Afrikos...

Baku universitete studentai ru
sai su afrikiečiais buvę šiek 
tiek draugiškesni už azerbaidža
niečius, betgi rusaitės nedrįsda- 
vę draugauti su afrikiečiais, ka
dangi rusai esą žiaurūs mergi
noms, kurias pamatą besikalban
čias su negru. Atsitikę kartą, 
kad viena rusaitė užėjusi Į kam
barį jų bendrabutyje. Rusai ją 
pastebėję, atėję ir ją be cere
monijų išvarę lauk.

Profesoriai buvę draugingi, 
.bent tol, kol jie, t. y. studentai, 
darę, ką tie liepia. Geriausi dės
tytojai esą rusų kalbos, Sovie
tijos istorijos ir marksizmo- 
leninizmo. Bet, jei tik kuris stu
dentas išsitardavęs nevisai su
tinkąs su kuriomis nors draugo 
Lenino mintimis, tie tuojau im
davę klausinėti netikėlį, kuo ver

čiasi jo tėvai, kokiose sąlygose 
jis gyveno, kokia tėvų ir jo pa
ties biografija. Afrikiečiai stu
dentai niekaip negalėję suprasti, 
kam to reikia. (Jie nežinojo, kad 
bolševikiniai tardytojai ir suim
tuosius nuo to pradeda klausinė
ti).

* * *

Svetimšalių, ypač afrikiečių 
studentų gyvenimas tenai esąs 
itin nemalonus. Buvę daug atsi
tikimų, kad vietiniai gyventojai 
juos apmėtę bonkomis ir akme
nimis. Toks užpuolimas papras
tai prasidedąs aprėkavimu. Ne
grą studentą vadina "čombe", 

. o tai reiškia — išdavikas. Ar
ba iš tolo šaukia "čiornyj", at
seit, juodis. Vasario 8 (šįmet) 
kenijietis studentas Ksimenia 
buvęs visai rimtai primuštos.

Autobusuose, tramvajuose, ir 
net bendrabučiuose kišenvagiai 
negrus studentus apvaginėja, o 
rusai, esą, tom pritaria, nes, 
girdi, "jūs gi viestiek mūsų pi
nigais naudojatės". Lapkričio 
mėn. 28 d. studentui Enoš Ki- 
dula nukniaukę laikrodį, o šį
met, sausio 7, studentui Mac 
James ištraukę 35 rublius (be
veik pusės mėnesio stipendiją). 
Buvę pranešto apie tokius įvy
kius universiteto administracijai 
ir tiesiai policijai, bet niekas 
nieko nedarę.

Visi svetimšaliai studentai tu
ri visų pirma išmokti rusiškai. 
Bet Baku universitete vieninte
lis rusų kalbos "vadovėlis" bu
vusi Pravda. Parodo straipsnį, 
liepia išmokti atmintinai ir iš- 
deklamuot jį kitą dieną, bet žo
dis žodini Straipsniuose vis pei
kiama Ameriką ir giriamas ko
munizmas.

Nuo sausio 1 dienos pradėjo 
mokyti marksizmo-leninizmo. 
Tas mokslas privalomas vi
siems, vistiek, ar studijuotum 
techniką, ar mediciną. Tam 
mokslui skyrė po 16-18 valandų 
kas savaitė, ir dėmesio jam ski
riama žymiai daugiau, kaip fi
zikai ar chemijai.

Pasakotojas (Nyangira) buvęs 
90 kenijiečių studentų grupės se
niūnas, ir į jį dėstytojai kreipę 
ypatingą dėmesį. Universiteto 
administracija, ypač prorekto
rius Mamedovas ėmęs reikalau
ti, kad ir stipendininkai rengtų 
prakalbas ir sakytų jas vietos 
komjaunimo susirinkimuose. Ny- 
angirai irgi buvę pasiūlyta reng
ti tokias kalbas. Turinys nurody
tas ir kalba turi būti bent dvi 
valandas prieš susirinkimą duo
to patikrinti. Kalboje turėjo bū
ti smerkiamas arba kapitalizmas 
apskritai, arba specialiai Ameri
kos imperializmas Viet Name. 
Kai Nyangira atsisakęs tokias 
kalbas sakyti, tapęs jau atvirai 
nepakenčiamas.

(Bus daugiau)
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ALT S-gos VEIKIMO 
GAIRĖS ATEIČIAI

(Atkelta iš 1 psl.) 
su nelabai efektyviomis sumo
mis. Ir visa tai mažina bendrą 
lietuviškos veiklos svori, neduo
da norimų rezultatų propagandinė
je lietuviškų reikalų srityje, per 
daug išblaško mūsų dėmes! ir 
mūsų turimas pajėgas. Žinau, kad 
reikalas yra labai jautrus, jo kė
limas sulauks daug opozici
jos, bet mes turėtume turėt drą
sos j! kelti, nekaltinant tų orga
nizacijų daugybės, siūlyti tuo rei
kalu pozityvių sugestijų, nuro
dyti, kad socialinio bendravimo, 
kultūrinių reikalų puoselėjimo ir 
kiti tikslai gali būti atsiekti ne 
vien palyginus smulkiose draugi
jose ar klubuose. Kad tų reikalų 
patenkinimo mes galime atsiekti 
ir mūsų bendrinėse organizacijo
se, jei reikia jas net pozityviai 
reorganizuojant. Po tiek daug 
metų lietuviškos veiklos čia Ame
rikoje mūsų bendrinės organiza
cijos kažin ar visos yra pakanka
mam lygyje, kad galėtų pilniau 
savo uždavinius Įvykdyti. Mūsų 
tiesioginė kaip lietuvių pareiga 
tą klausimą kelti ir daryti pozi
tyvius pasiūlymus, mes turime 
stovėti už stipresni lietuviškų pa
jėgų sukonsolidavfmą ir stipres
ni tų pajėgų pasireiškimą.

MŪSŲ SĄJUNGOS REIKALAI

Nemaža gražių darbų Są
junga yra atlikusi per praėjusius 
savo veiklos ir gyvenimo metus. 

Diplomatinio statuso gynimas, 
gražūs ir prasmingi du sąskry
džiai Washingtone , Įtraukiant ( 
juos ir lietuvišką studentiją, mū
sų tautinės minties spaudos su
stiprinimo ir materialinio pagrin 
do sudarymas, prezidento Antano 
Smetonos monografijos išleidi
mas, ui darbai kuriuos buvusios 
Sąjungos Centro Valdybos buvo už 
planavusios ir juos gražiai ir 
efektyviai atlikusios. Juose ak
tyviai ulkino Sąjungos skyriai ir 
mes turime pagrindo pagrfsui 
jais didžiuotis ir su Įvertinimu 
prisiminti jų sumanytojus ir atli
kėjus.

Bet kas toliau. Jau anksčiau aš 
minėjau kasdienę darbo progra
mą ir logiškąją veiklos gradaci
ją. šiuo klausimu Sąjungos laukia 
didelis uždavinys.

Pirmiausia jaunimo reikalai. 
Jau ne kartą us klausimas Są
jungos seime buvo keliamas, bet 
šiuo kartu mes turime ji stipriau 
pajudinti ir efektyviau j( spręsti. 
O ypač dabar, kol dar mūsų ei
lės nėra išretėjusios ir kol dar 
mes turime pakankamai gerų 
darbininkų tam klausimui spręs
ti. Svarsunt to klausimo spren
dimą (mūsų akys turėtų krypti 1 
studentų tautininkų korporaciją 
Neo-Lithuania. Korp. Neo-Lithu
ania. manau, jau išgyveno savoat- 
sisteigimo laikourpl, jos eilėse 
nemaža uutinės minties jauni
mo ir jau pats laikas Urtis ir 
suurti Tautinei Sąjungai su kor
poracija um tikrą bendrą abi
pusę paramą ir gilesni glaudesni 
bendradarbiavimą. Tiesa, bend
radarbiavimas buvo ir iki šiol, 
bet taip pat iki šiol kiek žinoma( 
nebuvo ir tartaši ta prasme, kad 
us bendradarbiavimas patenkin
tų ir vienos ir antros pusės inte
resus. Juk žvelgiant ( proble
mas giliau nėra abejonės,kad su
derinti ėjimai tiek korporacijai 
tiek Tautinei Sąjungai būtų 
naudingi, o jie būtų reikšmingi ir 
bendrai jaunimo problemai lie
tuviškumo prasme.

Taip pat svarsunt jaunimo pro
blemą iškyla ir jaunimui tinka
mos spaudos reikalai. Juos ban--
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do judinti Įvairios organizacijos 
bei fondai ir pavieniai asmenys — 
bet iki šiol nedidelis žingsnis pa - 
daryus u kryptimi. Be mokykli
nių vadovėlių, jaunimui tinkamų 
skaitynių bei spaudos palyginus 
mažoka. Ir tai vienas iš didžių
jų uždavinių.kuriuos Tautinei Są
jungai reikėtų Įtraukti ( nedel
siant vykdytinų uždavinių eilę. 
Problema be abejo sunki ir rei
kalaujanti iš mūsų daug darbo,bet 
jos nesprendimas neš didelių 
nuostolių jau artimoje ateityje.

SĄJUNGOS • SKYRIŲ VEIKLOS 
UŽDAVINIAI

Mes negalėjome skųstis, kad 
iki šiol mūsų padaliniai buvo ne
veiklūs. Jau minėjau kad Są
jungos valdybų Įvykdyti visi d^des • 
nieji darbai mūsų skyriuose rado 
pakankamą pritarimą ir paramą. 
Gal dėl to ir mūsų skyriuose na
rių skaičius nemažėjo,bet didėjo. 
Todėl ir ateityje Sąjungos dėme
sys turi būti atkreipus, kad būtų 
surasu didesnio mąsto uždavi
niai, kurie Įjungtų visus skyrius 
ir visus narius 1 bendrą darbą.

Ar ui būtų lietuviško filmo su
sukimas, ar ui būtų papildomas 
planas uutinei spaudai sustip
rinti, ar tai būtų su jaunimu 
surištos kurios nors problemos 
sprendimas, svarbu kad pats už
davinys turėtų didesni mąstą, kad 
jis turėtų visuotinesnės reikšmės 
ir kad jis būtų mūsų visų pri- 
urimu užgirus. Toks uždavinys 
ir ateičiai užtikrins mūsų sky
riuose judrią ir pozityvią veiklą.

Betoy gyvenimas išskirstytose 
vietovėse reikalauja iš mūsų nuo
latinio ryšio. To ryšio niekada ne
buvo perdaug — todėl šiam klau
simui turėtų būti skirtas visų mū
sų dėmesys. Visos keltos ir kel- 
simos problemos turėtų būti mū
sų visų kiek galima vienodžiau 
supranumos. Todėl konkrečiai 
siūlau f kad kasdienėj mūsų veik
los programoje būtų nuolatinis ir 
nenutrūkstamas nuomonėmis pa
sikeitimas -- kad mes visi su- 
sipažintume su naujomis ar ir 
senomis bet aktualiomis proble
momis. Nepagailėkime tam rei
kalui nei pinigo, nei laiko. Ma
žiau bus mūsų tarpe abejonių, 
skirtingų pažiūrų ir nesuderintų 
ėjimų Jei mes laikysime nuola
tini kontaktą.

Gi viena iš pagrindinių mūsų 
ryšio priemonių yra tautinės 
minties spauda.

Ir tuo spaudos reikalu keletą 
žodžių. Rytoj vyks Vilties suva-

3 STR.-VEIKIMO BŪDAS IR PRIEMONĖS

1. Sąjunga stengiasi skiepyti savo nariuose ir 
apskritai visuomeniniame veikime:

a. pasiaukojimą ir pirmenybės teikimą bend
riesiems tautiniams reikalams,

b. solidarumą ir organizacinę drausmę vieša
me veikime,

d. deramą pagarbą kitokioms nuomonėms, kai 
ginami savi nusistatymai bei pažiūros tau
tinių, religinių ar kitų visuomeninių gru
pių santykiuose ir viešose diskusijose.

2. Savo jėgomis ir bendradarbiaudama su ki
tomis organizacijomis bei institucijomis arba jas 
remdama, Sąjunga stengiasi, kad

a. Amerikos visuomenei bei Įstaigoms būtų 
tinkamai nušviesti lietuvių tautos rūpesčiai 
ir siekimai,

b. valstybinėj ir tarptautinėj plotmėj ginant 
žmogaus ir tautų teises, lietuvių tautos rei
kalai būtų teisingai įvertinti ir susilauktų 
deramo pripažinimo, užtarimo ir paramos.

3. Sąjunga steigia ar remia jos tikslus bei vei
kimo dėsnius atitinkamas institucijas ir sambūrius.

4. Sąjunga organizuoja lietuvių kilmės jauni
mą Amerikoje auklėtis ir veikti Sąjungos tikslų 
bei veikimo dėsnių dvasioje.

DIRVA

LB Tarybos 2-slos sesijos, Įvykusios gegužės 22-23 d. Philadelphijoje, prezidiumas. Iš kairės: dr. 
P. Vileišis, dr. EI. Armanienė, V. Volertas, J. Šlepetys, dr. Br. Nemickas. V. Gruzdžio nuotrauka

LB IV Tarybos 2-sios sesijos grupė dalyvių. Pirmoj eilėj sėdi J. Bachunas, S. Barzdukas, kun. S. 
Neimanas, V. Sidzikauskas ir gubernatoriaus atstovas Wm. Johnson. V. Gruzdžio nuotrauka

Skaityk ir platink 
DIRVĄ ATEINA SPRENDIMŲ METAS

žiavimas ir ten plačiau ši tema 
bus paliesta. Bet viena noriu pa
brėžti — turi būti surasti būdai 
ir priemonės- mūsų spaudą išlai
kyti, ją tobulinti ir plėsti, nes mū
sų spauda mums turi tiek reikš
mės kaip deguonis ore. Ir ši pro
blema turi būti ne vien Vilties 
draugijos narių,bet ir visų uuti
nės minties žmonių problema.

Mano pareiga buvo jums, ger
biamieji, iškelti šiuos klausimus, 
jums gi tenka kaip seimo daly
viams jais pasisakyti ir padary
ti pagrindinius sprendimus, būsi
mai Sąjungos vadovybei reikės 
juos sugrupuoti (vieną darbo pla
ną ir vykdyti.

Negalėjau patiekdamas šias 
problemas naudoti sparnuotų žo
džių, nes keltieji klausimai yra 
realūs ir kasdieniški, o Uip pat 
ir labai svarbūs, ir jei man pavy
ko nors dalimi keltų problemų 
atkreipti Tamstų dėmesj aš savo 
uždavinį būsiu atlikęs.

Dėkoju Sąjungos Valdybai už 
man suteiktą garbę tarti šiuos 
žodžius šiame prasmingame 
momente ir juos noriu baigti 
mūsų (šutų 3 str.:

_ Kongreso atstovo M. A. 
Feighan, kalbos, pasakytos 
gegužės 21 d. Čiurlionio an
samblio namuose Am. Liet. 
Konservatorių Klubo susi
rinkime santrauka. Toji kal
ba yra (trauku (Congres- 
sional Record gegužės 24, 
psl. A 2615-2616.

Kongreso atstovas M. A. Feig
han, pasidžiaugęs rodomu susi
domėjimu pavergtųjų Uutų liki
mo klausimais, savo suglaustoje 
paskaitoje iškėlė pasuruoju me
tu (vykusius lūžius JAV užsie
nio politikoje. Jo nuomone, pa
vergtosios uutos esančios raktu 
( uiką, o kartu ir balansas prieš 
visuotiną karą.

Imperialistinė Rusija, prieš 
pradėdama visuotiną karą, turė
tų du kartu pagalvoti, nes toks 
jos žygis pirmoje eilėje iššauk
tų sukilimus nuo Baltijos iki 
Kaspijos jūros. Tai ryškiai pa
rodė ir II Pas. karo (vykiai,

Salia to, raktų į taiką laiky
tinos pavergtos uutos todėl, kad 
jos nieko kito nesiekia, kaip tik 
laisvės ir nepriklausomybės. Tie 
siekiai kaip tik sudaro pagrindi
nę politinę jėgą, veikiančią Sov. 
S-gos ribose. Tais siekiais da
romas spaudimas ( Rusijos val
dančiąją klasę ir sudaromos pro
blemos Kremliaus biurokratams. 
Jų sukurus mius apie komuniz
mą plonėja susidūrus su gyveni
mo tikrove už geležinės uždan
gos ir jokiu būdu nesulaiko lais
vės ir nepriklausomybės troš
kimų.

Ateina rimtų sprendimų lai
kotarpis ir komunizmo mitas su- 
pliuškės visu nuogumu, atiden
gus rusų imperializmo šlykštu
mą.

Kad suprasti pastarųjų dienų 
posūkius JAV užsienio politiko
je, kiek gi liečia pavergtųjų tau
tų viltis, tenka pirmiausia pa
žvelgti { posūkius pačioje komu
nistų imperijoje. Ten randame 
neabejotinų nacionalizmo augimo 
ženklų. Net gi satelitai randa 
reikalo pasipriešinti Maskvai. 
Nes ir satelitų vadai, kad ir 
būdami Maskvos virvutėmis 
traukomomis lėlėmis, lieka 
oportunistais, suprantančiais ir 
matančiais savųjų pavergtųjų 
uutų reikalavimus. Tuo būdu at-

I

siranda neva nepriklausomybės 
nuo Maskvos posūkiai, kurie atei
tyje turės jiems tarnauti tam 
tikru kreditu, (bent jau jie uip 
tikisi) rusų imperializmo pan
čiams sutrflkus.

Ir Raud. Kinija savo propagan
doje nevengia nacionalizmo 
liepsnų. Kokie ten bebūtų viso 
to motyvai, bet toji propaganda 
nelieka be pasėkų pavergtose uu- 
tose.

Raud. Kinija kaltina Sov. S- 
gą dideliu jėgos šovinizmu. Iš
vertus ( mums suprantamas są
vokas, tai reiškia kaltinimą, jog 
Sov. S-ga yra pasigrobusi teisę, 
dominuoti t. v. 'socialistinėje 
stovykloje'. Tai sunkus apkalti
nimas, reiškiąs, kad Sov. S-ga 
nebesilaiko leninizmo ir grjžta 
( carų despotizmą, čia ir mato
si kiniečių nacionalizmo ir rusų 
imperializmo susikirtimo vai
siai. Tačiau reikia atsiminti, kad 
rusų ir kiniečių ginčai buvo ir 
liks jų šeimos reikalu. Pagrin
diniai jų tikslai buvo ir lieka — 
laisvojo pasaulio sunaikinimas.

Tie ginčai gal karui teikia 
vilčių pavergtoms tautoms, bet 
reikia atsiminti, kad Sov. S-ga, 
susidurdama su spaudimu prie 
Mandžurijos ir satelituose, dar 
neapsisprend žia, kur reiks nusi
leisti, kad išlaikius dominavimą 
komunistiniam pasauly.

Tiek dėl padėties už gelež. 
uždangos. O kaip ( pavergtųjų 
uutų padėtj veikia paskutinieji 
užsienio politikos posūkiai Ame
rikoje?

Imkime, pirmiausia ^Vietnamo 
pavyzdy. Prezidento Johnsono po
litikoje aiškiai įžiūrimi trys pa
grindiniai principai: pirmiausia, 
atmeuma mintis, kad komunis
tai gali likti apsisaugoję tarp- 
uutinėmis sienomis ir dirbtino
mis padalinimo zonomis, puo
lant kaimynus ir vykdant komu
nistinę agresiją. Toji apsauga po
litiniams kriminalistams nebe
galioja ir jąja nebegali naudotis 
saugiai.

Antra, agresoriai labai aiškiai 
yra (spėti, kaipamerikiečiai rea
guos 1 agresijos veiksmus: smū
giais 1 silpnąsias vietas agresi
jos kilmės vietose. Tuo pačiu 
(spėtas ir Pekinas , kad (stojus 
( karą’Vietname, R. Kinijos te-
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spaudoje duoti vietos, nes rei
kia turėti pilną lietuvišką są
monės veidą. Gerai, kad išspaus- 
dinoti ir M. Ruzgaičio laišką 
(Dirva, geg. 14 d.). Tačiau žino
kite, kad yra kas stebi ir regis
truoja išsišokėlius, kurie patys 
save išduoda, kartais karštumu, 
o kartais — mylėdami save ( ar 
savo ideologiją) labiau už Lietu
vą, anot Alg. Gureckd.

Lietuviai esame daugiau emo
cinės (jausminės), negu protinės, 
taigi anglosaksų kultūros, anot 
mūsų jauno intelektualo dr. Vyt. 
Donielos. Ilga draugystė ir ver
gystė turėjo palikti savo pėdsa
kus. Kratykimės šitos negilios 
emocinės, taigi rusoslavinės kul
tūros. Emocinės kultūros yra ir 
Vakaruose, bet ji čia netokla 
žymi ir persverianti.

Nematuokime viską tik savo 
mastu. Pasaulis jau yra perma
žas, kad galėtume neapykantoje 
gyventi. Geriau būkime kanki
niais, kaip žmogžudžiais ir šiuo 
keliu, kaip krikščionybė (rodė, 
daugiau laimėsime.

Laikas yra svarbesnis už erd
vę ir medžiagą, nes jis juos su
kuria ir tvarko, o daugelis to 
nežinome ir erdvę bei medžiagą 
laikome viskuo.

"Komunizmas yra mėšlas, ku
riuo žemę patręšus, užmiršime 
j(" (prof. Eretas per paskaitą 
Ar tarptautinis komunizmas su
irs? New Yorke, Sausio 9 d. 
1965).

Komunizmas yra nuodai, to
dėl reikia, kad ir savižudiškai 
pasiaukojant, j( sulaikyti, už
mušti, karščiavosi vienas opo
nentas. "Tai tamstos nuomonė, 
ačiū,7 šaltai jam atsakė prof. 
Eretas.

Kas yra komunizmas ir ko
dėl tokia sunki su juo kova, kiek
vienas gerai pagalvokime ir ieš
kokime duomenų šitai suprasti.

Spiaudydamiesi ir stumdyda- 
miesi komunizmo nenugalėsime.

A. Ignaitis 
Brooklyn

rito rija nelieka saugiu ir nelie
čiamu dangčiu. Dabar jau nuo 
Pekino priklauso, ar stovėti 
nuošaliai, ar įsikišus susilaukti 
skaudžių, ilgai neatlaikomų, ka
rinių pasėkų savoje teritorijoje; 
ir trečia, prez. Johnsonas at
metė ilgai užsitęsusį ir veikusi 
( buv. JAV ir kitų valstybių 
vyriausybes, t. v. branduolinių 
ginklų šantažą. Iki šiol veikęs 
šantažas sugrąžintas ten, kur jis 
priklauso ir visa atsakomybė už 
galimą atomini karą paliekama 
komunistiniams šantažistams.

Ką visa tai turėtų reikšti pa
vergtųjų tautų ateičiai?

Pirmučiausia, prez. Johnsonas 
pavadino daiktus jų tikraisiais 
vardais ir komunistų iki šiol 
vykdomas "tautų išlaisvinimas" 
konspiracine agresija susilaukė 
JAV reakcijos. Jis pareiškė 
nestovėsiąs nuošaliai tokiems 
agresijos aktams vykstant. Tai 
kartu teikia vilčių ateičiai ir 
pavergtųjų kraštų tautoms.

Pirmuoju tos naujos politikos 
pavyzdžiu buvo prezidento akci
ja Dominikonų Respublikos at
veju. Tai kartu um tikra pras
me palietė ir Kubos komunisti
nę valdžią ir jos prispaustą ku
biečių tautą. Kokios viso to bus 
pasėkos, dar tenka kiek palū
kėti. Tačiau viena aišku, kad 
komunistų pasikėsinimai ( lais
vųjų tautų gyvenimą nelieka ste
bimi iš šono ir pasyviai. Tai 
svarbus reiškinys, teikiąs daug 
vilčių laisvės ir nepriklausomy
bės siekiančių ateičiai.

Pritartą šiems Prezidento 
veiksmams turėtų nedelsti reiš
kiant savopriurlmą. Reikia Pre
zidentui padėti visu pritarimu 
ir parama, kad išlaikyti pradėtą 
iniciatyvą. "Tuose politikos po
sūkiuose, tebūnie girdimi mūsų 
visų balsai", baigė savo žodi 
Kong. M. A. Feighan.

DIRVOJE YRA 
DIDELIS 
PASIRINKIMAS 
NAUJAUSIŲ 
KNYGŲ!
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AKIMIRKOS BRONYS RAILA su Vilniaus kavinės padavėjo
mis... PAJUDINKIME LIETUVIU FONDĄ

Gaila, kad žmonija taip nesi
duoda {tikinama. Jau prieš kele
tą metų kartą Dirvoje įrodinė
jau, jog mecenatai ir kai kurios 
mūšy institucijos be reikalo 
vargsta su literatūriniais konkur
sais. Laiko 'gaišinimas, žmoniy 
varginimas, nervų erzinimas, po- 
pierio gadinimas, paslapčių sau
gojimas ir t.t. Jei kas būtinai nori 
konkurso keliu gauti gerų ro
manų, novelių ar eilėraščių, tai 
greičiau, paprasčiau, patikimiau 
ir net pigiau padarytų, tiesiai su
sisiekdamas su Los Angeles li
teratais ir čia be tarpininkų su
sitardamas su vienu ar kitu jam 
labiau patinkamu laureatu.

Bet nieko nepadarysi. Mūsų 
institucijos vis dar neklauso ir 
tebedaro savaip, po senovei. Kas 
bet kas, tačiau bent jau Dirvos 
Kašelionis galėjo patikėti. Juk 
jau visus keturius Dirvos litera
tūrinius konkursus laimėjo los- 
angeliečiai, tik losangeliečiai (J. 
Čėsnos mecenuoto romano - Alė 
Rūta, novelės - pirmąją J. Gliau
dą, antrąją ir trečiąją A. Miro
nas...). Tiems konkursams vis 
buvo skirtingos teisėjų komisi
jos, bet visos niekad negalėjo 
rasti nieko geresnio, kaip tik 
losangeliečius laureatus.

Mūsų čia šiltas, ramus, svai
gus ir ta lenu i s užtręštas kraš
tas. Laurai pas mus auga tiesiai 
ant lauko ir pakelėse. Bulvarai jų 
vardu pavadinti!

Amerikos lietuvių visuomenė, 
kiek jai dar rūpi literatūros der
liai, yra ne tik kantri, bet pa
garbi, saikinga ir oriai skaitosi 
su konkursų nutarimais. Šis 
bruožas neabejotinai geras ir bū
tinas konkursų sėkmei. Reikia juk 
pripažinti ar bent nuolankiai pa
kęsti kokį nors autoritetą. Jokio 
autoriteto nepripažįsunt ir nepa
kenčiam, įsivyrautų suirutė. Kiek
vienas savo vardo vertas rašyto
jas neberizikuotų dalyvauti kon
kursuose, jei iš konkursinių vai
sių publika tik šaipytųsi.

Tiesioginė, sunkiai dirbanti, nešposaujanti liepsna. Kiek 
skonio ji suteikia maistui. Tiesioginė liepsna suteikia kai 
ko ypatingo ir alaus skoniui. Ji veikia kiek skirtingai 
bravore, bet rezultatai tie patys... puikus skonis. Ugni
mi darymas yra tradicinis Senojo Pasaulio būdas... juo 
išgaunamas geresnis skonis iš visko, kas dedama alų da
rant. Ugnimi darymas yra brangesnis, bet tuo būdu iš
gautas skonis labiau patinka klijentams. Ragauk šaltą 
Stroh’s dar šiandien. Tai vienintelis Amerikoje ugnimi 
darytas alus.

FIRE-BREWED FLAVOR

ŽIŪRĖKITE BEISBOLĄ ĮJUNGUS ABC TV KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ,WEWS, Channel 5

GERIAUSIAI PAILSĖTI PER ATOSTOGAS GARSIAME 
CAPE COD - OSTERVILLE

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JCROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

87 East Bav Rd., Osterville Cape Cod. Mass. 02655 
Tel. (Area 617) 428-8425

Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir k. dekora
tyvinių medžių parko. Daug vietos poilsiui ir žaidimams. 
Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuipa.
Visai arti šiltos srovės, privatus jūros pliažas (7 min. pės
čiom).
Geras lietuviškas maistas.

Visa tai suteiks Jums tikrą poilsi ir sustiprins sveika
tą. todėl visi maloniai kviečiami atvykti praleisti savo 
atostogas.

Atidaroma vasarojimui nuo 
birželio mėn. 15 d. iki rugsėjo 15 d.

Iš anksto kreiptis Ed. Jansonas, 15 Rosedale Street. 
Boston. Mass. 02124. Tel. 288-5999, o po birželio 15 d. 
tiesiai j vilą Audronė, Mrs. Marija Jansonas. Oster

ville Cape Cod. Mass. 02655.

Laurų paunksmėje
Tiesa, praeityje yra pasitaikęs 

vienas kitas murmėjimas, nusi
stebėjimas ar net pasipiktinimas 
konkursų būdu ar viešu atrinkimu 
apvaink. uotais literatūriniais lau
rais. Bet Ui praėjo, užsimiršo, 
konkursų ir literatūrinių premi
jų skyrimo autoritetingumas vis 
dar šiaip taip laikosi. Ir, sau
gok Viešpatie, aš čia jo nenorė
čiau griauti. Jei per mūsų kon
kursus ar premijas kolkas dar ne- 
užgimė nei naujas Shakespeare, 
nei Hemingway, nei Camus, Ui 
juk komisijos čia nieko nekal
tos. Jos tik apvainikuoja laurais 
tą, ką uis meuis ar tokiame spe
cialiame konkurse randa geriau
sią, arba bent nuoširdžiai tiki 
tokiu esant.

Jei šiandien kiek parūpo prisi
minti Dirvos literatūrinių kon
kursų vaisius, Ui ne teisėjų ko
misijos prestižui ardyti. Man 
uui rūpi, kaip vidutiniam skai
tytojui, kurio teisė yra pasisaky
ti ar vertinti viską, kas buvo iš
spausdinta, taigi, pateiku visuo
menei naudotis. Nėra bloga, jei 
kuris visuomenės narys, taigi, 
skaitytojas reaguoja: susidomi, 
išreiškia savo pasigėrėjimą, svei
kinimus, arba nepasitenkinimą ir 
nusivylimą. Daug blogiau būna, 
kai po tiekos darbo, pasungų, 
premijos įteikimo iškilmių ir 
balių vėliau seka kilni kapinyno 
tyla.

Tuomet neatsikratysi įspūdžio, 
kad čia tik įvyko telkšt, kaip į 
vandenį.

Tautoje tvyro įspūdis, kad Dir
va su dviem paskutiniais novelės 
konkursais nebuvo labai laimin
ga. Man, kaip Las Vegas vasar
vietės mėgėjui, uip ir norėtųsi 
lokaliniu žargonu išsireikšti: vis 
dar nepavyko išmušti "jackpot".,.

Ankstyvesnė Andriaus Mirono 
literatūrinė darbuotė, pasireiš
kusi net neplonų knygų išleidimu, 
be abejo, dar buvo už grožinės 
literatūros rėmų. Dirvos konkur 

sus laimėję apsakymai vis dėl
to jau rodė malonią rašytojo pa
žangą. Pernykščių metų novelė 
"Santaka" buvo kiek grubaus sti
liaus, per toli nuo rafinuotumo, 
gi fabula, nors gana įmantriai su
galvota, nebuvo pabaigoje suma
niai išnarpliota. Veiksmas pasi
baigė ten, kur jis visu dramišku- 
mu ir įdomumu turėjo prasidėti, 
atskleisdamas ne tiek praeityje 
(flash-back), bet dabartyje nau
jų nuotykių ir staigmenų. Tačiau 
apsakymo veikėjų charakteriai ir 
žmogiškųjų dramų intensyvumas 
buvo dominantis.

šiemetinėje konkursą laimė
jusioje novelėje autorius, deja, 
tariant simboliškai, nuo poetiš
kos santakos vėl nusileido žemai 
"po laivu". Jis kiek pagerino tik 
pasakojimo stilių, tenkindamasis 
paprastais, tvarkingais, gana sau 
sais sakiniais ir panaudodamas 
tradicinį daugelio gerųjų nove- 
listų pamėgtą metodą, kada he
rojus savo draugui ar draugei pa
sipasakoja kokį jo išgyventą ir 
jam svarbų nuotykį.

Vadinamu "novelinės techni
kos" požiūriu, fabula būtų su
planuota pakenčiamai, bet patsai 
turinys, pasakojimo medžiaga, 
nuotykio rutuliojimas, įvykių pa
tikimumo laipsnis, už įvykių sly
pinti prasmė, visos istorijos idė
jinė ir meninė reikšmė tebėra gry
nas nesusipratimas. Gimnazis
tiškas herojus ir jo charakteris, 
gimnazistiškai sumanytas visas 
tas jo įmantrusis neva dailinin
ko paveikslas, be jokio įtikinamu
mo išgalvotos abi identiškos dvi- 
nukės.

Tad novelę perskaičius, skai
tytojo sieloje nieko nebepasilie- 
ka, nes joje nieko kito ir nebuvo, 
kaip tik falšyvas, neįtikinantis, 
jokios gilesnės reikšmės neturė
jęs, dirbtiniausiai išgalvotas 
nuotykis. Jeigu jau kalbėti apie 
kokias emocijas, tai garsiosios 
Rukštelės gubos turbūt daugiau 
mums primena tėvynę, negu 
be galo naivaus dailininko meilė

Novelė, kaip ir romanas, lie
tuvių literatūroje vis dar nepri
klauso prie tų baidarių, su kurio 
mis galėtume sėkmingai paplau- 
kyti, kaip dabar sakoma, "tarp
tautiniuose vandenyse". Priežas
čių tam daug ir gerų pasitei
sinimų būtų nemaža, ir todėl ne- 
kriskime nevlltin, jei čia mums 
vis dar sunku išlipti iš patiltės. 
Užsienio lietuviai rašytojai vis- 
tiek yra dabar daug judresni ir 
kūrybiškai labiau progresuojan
tys, kaip bet kada lietuviškos iš
eivijos istorijoje.

Jeigu prabėgomis paminėti tik . 
vieną kitą, štai užpernai, trykš
tančios gyvybės kupinas išėjo
M. Katiliškis su "šventadieniu 
už miesto" ir R. Spalis su "An
gelais ir nuodėmėm", pernai A. 
Baronas su "Saulės grįžimu", gi 
šiemet jaunas ir originalus Ka
zys Almenas išvažiavo pilnais 
"Bėgiais".

Pagaliau, kas man buvo reta 
staigmena ir maloni proga pasi
gėrėti, tai dar visai jauna mū
sų rašytoja Nijolė Jankutė, ku
rios novelė "Budynė" buvo at
spausdinta Draugo šeštadieninia
me priede kaip tik tuo pat metu, 
kai Dirvos atkarpoje ėjo premi
juotoji A. Mirono novelė. Tatai 
norom nenorom skatino dvi nau
jausias lietuviškas noveles paly
ginti, nors savo pavadinimu (b u- 
dynė, reiškia budėjimas prie 
numirėlio) Nijolės tema skambė
tų žymiai labiau atgrasinančiai, 
negu dvinukiškas romansas "po 
laivu".

O tačiau "Budynė" yra ne daž
nas, gyvas ir tvirtas jaunos rašy
tojos apsakymas, beveik savo 
rūšies šedevriukas tame mūsų 
sunkiame ir vis skausmingame 
dailiosios prozos žanre. Nėra 
čia jokios, šiaipjau geroje klasi
kinėje novelėje lauktinos staig
menos, o tik ramiai karste gulin
tis, nebekalbantis ir nieko nebe
veikiantis numirėlis. Bet už tat 
kaip mintimis ir liežuviais labai 
aktyviai veikia prie jo pasėdėti 
susirinkę velionio ir šeimos drau
gai bei pažįstami [Herojai yra du: 
numirėlis su gyvąja žmona ir 
dviem vaikučiais, ir visų susi- 
rinkusiųjų-apšnekėtojų kolekty
vinis ansamblio "herojus". Visa 
suskamba trumpai, kaipakordas, 
bet su kondensuota poetine galia, 
ryškiais skulptūriškais charak
teriais, ko patikimiausiai, su me
nine ir kartu gyvenimiškąja tie
sa.

Mikroskopiškai gilinantis į ap
sakymą, gal tik vieną kitą sakinį 
dar būtų galima nubraukti (pvz., 
aprašant laidotuvių direktorių), 
šen ten vieną kitą žodį pridėti 
ar kiek pa ryškinti vienintelių tik
rų šeimos draugų - Julijos ir Al
girdo - atskridimo motyvą, šiaip
jau novelėje visko tik tiek, kiek 
būtinai reikia ir su maksimumu 
išraiškos. Vienas mažas pa
veikslas, - bet koks čia pilnas ir 
tikras dabartinio Amerikos lietu
vių gyvenimo ir jo žmogaus vaiz
das!

Jeigu tai nebūtųatsitiktinai pa
sisekęs pavienis darbas, jauno
sios rašytojos talentas atrodo ne
abejotinai žadantis, sąmojis ir 
skonis pakankamai rafinuoti, 
protas normalus, poetinė galia 
ryški. Verktume, jei toks žalias 
diegas nudžiūtų mūsų gyvenimo 
sausroje.

Lietuvių Fondo valdybos nario 
Jono Vaičiūno namuose įvyko 
spaudos atstovų pasikalbėjimai 
apie Lietuvių Fondą. Pasikalbė
jimus pravedė LF valdybos pir
mininkas Teodoras Blinstrubas.

Kas yra Lietuvių Fondas — vi
si jau gerai žinome, tai VISŲ 
LIETUVIŲ fondas, be partijų, įsi
tikinimų, tikybos, amžiaus ar ly
ties skirtumo. Fondas dabar jau 
turi 180.000 dolerių kapitalo ir 
apie 680 pilnateisių narių. Jų tar
pe yra nemažai tūkstantininkų, 
bet daugiausiai fondas turi įmokėk 
jusiu po šimtą dolerių.

Nuo fondo įsistelgimo iki 1965 
m. sausio 1 d. iš kapitalo procen - 
tų jau yra duota apie 10.000 dole
rių lietuvių tautinei kultūrai, 
švietimui ir lietuvybei išeivijo
je remti. Ir ateityje galėsime ug
dyti ir stiprinti lietuvybės reika
lus tiek, kiek LF įnašai augs. O 
"degančių reikalų" mes turime 
daug.

Bet ir Fondo narių skaičius die
nomis didėja. Paskutiniu laiku į 
LF įstojo visa eilė naujų narių 
iš įvairių šio krašto vietų ir su 
įvairiomis įnašų sumomis.

Fondo gyvenime pasitaiko ir 
įvairių tokių gerųnuotykėlių. Štai 
vienas pensininkas neseniai pri
siuntė LF tūkstantį dolerių. Ta 
tūkstantinė yra sudaryta iš... 
pensijos čekių. Jis trumpai savo 
laiške rašo, kad "susiveržė dir
žą", nes norėjo būti fondo tūkstan
tininku... Bet, gink Dieve, prašo 
neskelbti spaudoje nei jo pavar
dės, nei iŠ kur jis yra. Pensi
ninkas Jonas Vištartas išBrookly _ 
no atsiuntė LF vieno mėnesio 
pensijos čekį. Matote, kokių yra 
tylių ir kilnių lietuviškų reikalų 
rėmėjų.

Zarasiškių Klubas (N.Y.) su
manė nusiųsti savo paramą Za
rasų miesto ligoninei pavergtoje 
Lietuvoje, bet iš ten atsakė, kad 
iš užsienio‘fašistų’ jokių aukų ne
priima... Tai tas klubas 100 dol- 
atsiuntė Lietuvių Fondui.

Garsus Chicagoje Sakių Klu
bas kažką net pardavė ir įnešė 
100 dol. į LF.

J. Kaributas sudarė LF vajaus 
komitetą ir jau prisiuntė 100 dol. 
įnašų.

Pinigų gaunama ir iš testamen - 
tinių palikimų. Toks palikimas 
yra dr. V. Tercijono. Gyvas bū
damas fondan buvo įnešęs 100 
dol. Mirdamas testamentu pali
ko LF 1000 dolerių.

Pats paskutinis Įnašas į Lie • 
tuvių Fondą yra gautas iš JAV 
LB IV-sios Tarybos II-sios Se 
sijos. Sesijos dalyviai gegužės 
22-23 d. asmeniškai sudėjo stam 
boką sumą pinigų kurie bus įneš
ti Lietuvių Fondan Nežinomo Lie- 
tuvos Partizano vardu.

LF valdybos pirmininkas T. 
Blinstrubas atsakė į gausius spau
dos atstovų klausimus. Vienas to
kių klausimų buvo:

— Ką veiks Lietuvių Fondas, 
kai surinks milijoną?

-- O brother... Tada vien iš 
bankų gautumėm procentų 50.000 
dol. per metus. Bet kapitalas 
galės būti ir pelningiau inves
tuotas. Žinoma, tada gausime 
pelno, kad nebereikės vaikščioti 
per žmones su kepure ir visi 
lietuviškieji reikalai bus sutvar
kyti puikiausiai.

♦♦♦

Nepriklausomoje Lietuvoje bu

vo mestas aiškus šūkis: "Vyrai, 
pajudinkime žemę!" Pradžioje 
visoki juokdariai ir karikatūris
tai iš to šūkio šaipėsi. Piešė 
laikraščiuose paveiksliukus, kaip 
vyrai, baslį permetę per seną kel
mą, visi kartu sukibę mėgina pa
judinti žemę... Bet juokai greit 
liovėsi. Ir kai pati valdžia ir 
visi žmonės kartu sukibo paju
dinti žemę, pakelti Ūkį, tai greit 
vien nebežinojome kur ir bedėti 
bekonus, žąsis, kiaušinius, 
sviestą, lašinius... Ir tai pa
matę, neprašyti bolševikai iš
badėję atbėgo būtinai viską su
ryti...

O dabar mūsų šūkis turi būti: 
Vyrai, pajudinkime Lietuvių Fon
dą! Visi kartu sukibę ir iš šir
dies taip smarkiai pajudinkime ir 
papurenkime tą Lietuvių Fondą, 
kad bematant milijonas pradėtų 
per to fondo kraštus byrėti. Tat 
vyrai ir moterys, seni ir jauni — 
kibkime visi kartu judinti tą fon
dą. Trūks ar plyš — bet turime 
pajudinti!

Tegu visi dar savo akimis ten 
matysime tą milijoną.

Birželio 12 d. 12 vai. Jaunimo 
Centre, Chicagoje, įvyksta Lie
tuvių Fondo metinis narių suva
žiavimas. Skubėkime tą dieną 
į Jaunimo Centrą, idant visi kar
tu savo protus krūvon sukloję, 
nutartumėm, kaip geriau, kaip 
sėkmingiau tą fondą pajudinti. 
Juk juo daugiau galvų, tuo dau
giau protų. O daug protų juk di
delius dalykus padaro.

Alb. V.

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

CAPE COD’E, MASS. 
GREAT MARSH ROAD, 
CENTERVILLE, MASS.

• Prie Atlanto vandenyno. 
Golfo srovės šildomo gar
saus Craigville Beach.

• Patogūs kambariai ir atskiri 
namukai, kur patiems gali
ma gamintis valgį.

• Skanūs lietuviški valgiai.
• Grynas pušų oras ir rami 

vietovė poilsiui.
• Svečiams be nuosavų auto

mobilių — transportacija į 
ir iš paplūdimio.

• Šalia "Bangos” randasi eže
ras su paplūdimiu. Žuvavi- 
mo mėgėjams yra laivelis.
Norintieji puikiai praleisti 

atostogas prašomi su užsaky
mais kreiptis šiuo adresu:

A. Rakštys, 
BANGA,

Box 188, Centerville, 
Cape Cod. Mass.

Tel. (617) SI* 5-4633.

DABAR GERIAUSIAS 
LAIKAS ĮRENGTI

TVORAS JŪSŲ NAMŲ 
PUOŠNUMUI IR ŠEI

MOS SAUGUMUI.

. *• L * L

Įrengiame tvoras, duris, 
langus, stogelius, tureklius 
ir kitus įvairaus metalo, 
plastikos ir stiklo gaminius 
jūsų pagerinimui ir papuo
šimui.

KOSTAS
BUTKUS

Telefonai: CHICAGO
LUdIow 5-6291, 

bet kuriuo laiku, 
PRospect 8-2781 

rytais ir vakarais.
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Mažieji dainininkai šventėje.

Jaunimo šventė Chicagoje
Gegužės 23 d. JAV LB Chica

gos apygardos valdyba, kuriai va
dovauja pirmininkas inž. Br. Nai
nys, surengė tradicinę pavasario 
lietuviškojo jaunimo švente gra
žiajame Chicagos priemiestyje — 
Willow Springs. Si šventė Chica
goje jau yra virtusi tradicine, bet 
šiais metais ji buvo pati skalt- 
llngausia ir pati iškiliausia savo 
dvasia. Tikrai ui buvo didelis 
atlyginimas pasišventusiems ren
gėjams už jų dideli triūsą ir di
dis džiaugsmas lietuviškajai vi
suomenei.

To sekmadienio ankstyvas ry- 
us nieko gero nežadėjo nei mū
sų auksiniam jaunimėliui, uip 
stropiai besipuošianCiam mar
gais uutinials drabužiais, nei jų 
rūpestingiems tėveliams, nei vi
sai lietuviškai Chicagos visuome 
nei, o ypač šios šventės rengė
jams: rytas buvo šaltas, debesuo- 
us visokiais keistais debesimis 
ir grąsė visokiomis perkūnijo
mis...

Bet diena {dėnojo nepaprastai 
graži: švietė gražiausia saulutė, 
buvo nei karšta, nei šalta. Tai bu
vo tikras rojus gamtoje tiek šo
kėjams, dainininkams, tėve
liams, gausiai publikai, tūksun- 
čiais susirinkusiai j šventę, pir
mą kartą į gražt| gamtos prie
globsti š| pavasarį. Todėl iš dau
gelio plačiųjų medžių pavėsių ga
lėjai girdėti garsiai kalbant, šne
kučiuojant:

— Matote, Ir pats Ponas Dievas 
padeda visa širdimi Lietuvių 
Bendruomenės Chicagos Apygar
dos valdybos pirmininkui inž. Br.

šokio sukūryje...

Nainiui. Dangus jam davė auksi
nę dienelę, nors ant delno nešk...

Lietuviškojo jaunimo šventės 
pradžią paskelbė garsingi trlml-

INŽ. B. NAINYS, LB Chicagos 
apygardos valdybos pirmininkas.

ui. Po to prasidėjo jaunimo pa
radas. Amerikos ir Lietuvos vė
liavų iškilmingas pakėlimas. 
Amerikos ir Lietuvos himnus su
giedojo jungtinis moksleivių cho
ras. Visą taip sėkmingą šventę 
pravedė LB Chicagos Apygardos 
pirmininkas inž. Br. Nainys, tik 
šios dienos paryčiais atskridęs 
iš Philadelphia, Pa. JAV LB 
IV-sios Tarybos n-sios Sesi
jos posėdžių.

DIRVA

šventės atidarymo žod| tarė 
specialiai iš Clevelando atvy
kęs PLB valdybos vicepirmi
ninkas švietimo reikalams Al
fonsas Mikulskis.

šventės vyr. vadovas inž. B r. 
Nainys pasakė: "Brangiausias 
lietuviškasis jaunime, šiandien 
Jūsų šventėje jungiu savo širdį 
su Jūsų brangiausiomis lietuviš
komis širdimis ir visas mūsųlie 
tuviškas širdis jungiame kartu su 
bolševikų pavergtos Lietuvos 
jaunimo širdimis. Jie bus oku- 

P. GRAMONTIENĖ, jaunimo
pavasario šventės programos va
dovė.

pantų policijos varu suvaryti 
"švęsti" Lietuvos pavergimo 25 
metų "šventę". Jie yra paverg
ti ir belaisviai, ut šiandien su
sijunkime savo širdyse Ir dva
sioje, palengvindami jų vergijos 
kentėjimus. Žuvusiųjų partiza
nų dvasia mus jungs per am
žius..."

šios šventės programos išpil— 
dytojus pristatė Pranciška Gra_ 
montienė, čia gimusi lietuvaitė, 
didelė lietuviškojo jaunimo drau
gė.

šventę pasveikino JAV LBCent - 
ro valdybos atstovas Z. Dailid- 
ka ir JAV LB švietimo Tarybos 
atstovas Jonas Kavaliūnas ir to
limas svečias prof. Žilevičius.

Programoje buvo Jaunesniųjų 
moksleivių, vyresniųjų moks

leivių ir jungtinis choras. Cho
rams vadovavo muz. Bernardas 
Prapuolenis.

Tautinius šokius šoko jaunes
nieji moksleiviai, vyresnieji 
moksleiviai ir Aukštesniųjų mo
kyklų moksleiviai. Iš viso šioje 
šventėje dalyvavo virš 700 litu
anistinių mokyklų moksleivių 
esančių LB Chicagos Apygardos 
ribose.

Atskiroms Aukštesniosioms ir 
žemesniosioms lituanistinėms 
mokykloms šioje šventėje šo
kiams ir dainoms vadovavo šios 
mokytojos ir mokytojai: Irena 
Smiellauskienė, Nijolė Pupienė, 
Bern. Prapuolenis, Virginija Bo- 
binaitė, Pranciška Gramontie- 
nė, Pranas Zapolis, Genovaitė 
Maluškienė, Eleonora Zapolie- 
nė, Juozas Bertulis, Jonas Spač- 
kauskas, Juozas Sodaitis, Ant. 
Rauckas, Modesta Umbrasienė, 
J. Briedis.

šventės organizaciniams dar
bams talkininkavo: LB Mar- 
quette Parko Apylinkės pirmi
ninkas Kazys Barzdukas, Brigh- 
tono Parko ApyL valdybos —Ka
rolis Avižienis ir Jonė Bobinie- 
nė, Gage Parko apyl. pirm. Alek
sandras Gaška, garsiakalbių sis
tema — Balys Brazdžionis ir An
tanas Kareiva. Vyriausiomis ska
niausių valgių šeimininkėmis 
buvo cicerietės ponios Pr. Dvi- 
laitlenė ir Ag. Pračkailienė. Čia 
reikia žinoti, jog visi čia pami
nėti LB Chicagos Apylinkių pir
mininkai šventėje talkininkavo su 
gausingais savo štabais.

Visa Wlllow Springs didžioji 
Bučo sodyba tą dieną drebėjo 
nuo lietuviškojo jaunimo tautinių 
šokių trenksmo Ir visi seniausi 
medžiai linko iki žemės nuo lie
tuviškų jaunimo dainų. Visos ža
liosios pievos prisipildė it pa
sakiškai margiausiomis peteliš
kėmis nuo neapsakomos grožy
bės ir margumo tautinių drabu
žių mūsų lietuviškojo jaunimė
lio. Tikrai tai buvo labai didin
ga šio pavasario lietuviškojo jaiL-

PLANINGAS TAUPYMAS

p
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• Dabartinis dividen
das 4/i°/o išmoka
mas du kart per 
metus.

MOKA GERUS DIVIDENDUS! 
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

• Pinigų taupymui nereikia važinėti, 
juos galite atsiųsti paštu, nes 

mes apmokant visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 VVEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO ■ VI 7-7747 
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4; 

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; Wednesday closed.

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

iNSURFD

Jaunos lietuvaitės dainininkės šventėje.

šventės akordeonistai: Walter Tenclinger, Regina Stankevičiūtė, 
Willy, J. Gutauskas ir priekyje Rasa šoliflnaitė.

nimo ir senimo šventė Chicago
je.

šią iškilią šventę organizavo 
LB Chicagos Apygardos valdy
ba. Organizacinių darbų vadovas 
buvo valdybos pirmininkas inž. 
Br. Nainys, programos vadovė 
— Pranciška Gramontienė, jos 
padėjėja -- Modesta Umbražie 
nė ir F. Strolia, dirigentas — 
Bern. Prapuolenis ir vyr. šven
tės pranešėja — jaunutė moks
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leivė Adelė Rutkaitė, tokiu gra
žiu balseliu, kaip ir ji pati.

Alb. V.

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

AURELIJA BALAŠAIT1ENĖ

(3)
Aš vis dar nieko neatsakau. Ne, jis neturi sužinoti, 

kas aš.
— Atleiskite už mano nerangumą, — lyg negirdėjęs 

jo klausimo, tiesiu ranką paimti lagaminą, bet jaunuolis 
jau buvo bebaigiąs jj rišti atgal prie motociklo, sumaniai 
sutrumpinęs ir surišęs diržą.

— Laikas būtų susipažinti. Čia kaime kažkaip nu- 
tolstame nuo išorinio mandagumo formų. Aš esu Vytau
tas Likonis, atostogaujantis hunhanitarinių mokslų stu
dentas, šioks toks sekmadieninis rašytojas, — tiesdamas 
ranką man prisistato lietuviškas samaritietis. Kas dabar? 
Kaip išvengti pažinties, kaip neišduoti savo tapatybės? 
Ieškau žodžių, o padrikos mintys chaotiškai raizgosi gal
voje. Reiškia, jis studijuoja Kaune. Mano pavardė jam 
žinoma ir mano išvaizda turėtų būti jam pažįstama, nors 
žinau, kad esu-smarkiai pasikeitęs: išnyko mano pagar
sėjusi Van Dyko dailininkiška barzdelė ir tamsūs akiniai 
uždengia beveik visą viršutinę veido dalį.

— Malonu, pone Likoni, — spaudžiu jo kietą dešinę 
ir bandau laimėti laiką. — Iš tamstos šlifuotų sakinių 
pastebiu, kad turėtumėte rašyti, — pusiau rimtai, puriau 
juokais kalbu, lyg svetimomis lūpomis, o žodžiai kliūva 

gerklėje. — Jums priklauso mano padėka. Aš savo daik
tais mažiau rūpinausi, negu jūs. — Erika, Erika, kaip 
siaubingai vienišas ir silpnas aš be tavęs... — Aš esu 
Steponas (o Viešpatie, pasakiau savo tikrą vardą! Jis 
tikriausiai pastebės mano delsimą) Petraitis (pirmoji 
pasitaikiusi lietuviška pavardė ...). Aš tik mėgėjas, šioks 
toks sekmadienio ”tepliotojas”. Matėte mano lagamino 
dažus ir paletę — jie visi sausi, nenaudoti. Gal kada ir 
bandysiu, bet tikrai nieko rimto.

Likonis žiūri j mane atviromis draugiškomis akimis 
ir nerodo jokios abejonės. Jis patikėjo mano melu. Ar 
taip žiūrėtų jis į mane, jei žinotų mano paslaptį, jei būtų 
žinomas jam mano kelionės tikslas — bėgimas? Erika, 
Erika, kam aš tave nužudžiau? ... O ji gyva ir viską ži
nanti. bando manyje nuslopinti tavo vaizdą ir nustebti 
tavo vardo skambėjimą ...

— Malonu, pone Petraiti. Tai gal judėsime. Ar turite 
numatęs šios dienos maršrutą? Man atrodo, kad turėtu
mėte kur nors apsistoti ir šiek tiek apsitvarkyti. Geras 
lagaminas. Tamstos matyti daug keliauta. — Krypsta 
mano žvilgsnis į margas viešbučių etiketes; pykstu ant 
savęs už savo kvailumą — kodėl aš nedasiprotėjau jų 
nuimti? "Berliner Hof”, ”Vier Jahreszeiten”, ’Hotel 
Rouge”...

— Reikėtų išsidžiovinti lagaminą ir nusikratyti kon
jako dėmių. Dangiškas aromatas; — uostydamas konja
ku pakvipusi orą. kalba Likonis toliau. — Nors malonus 
ir smarkiai kutenantis gomurį, bet, deja, ne vietoj. — 
Klausiamai j mane žiūri didelės žydros akys.

— Nežinau, kaip... — numoju ranka, lyg ir pasi
duodamas likimui, lyg ir norėdamas, kad kas nors kitas 
už mane padarytų sprendimą.

— Čia pas mus patogaus viešbučio, kaip turbūt ga
lite atspėti, nėra. Bet aš padarysiu jums štai kokį pa
siūlymą: užsukime į kleboniją, kurioje esu ne tik svečio, 
bet ir pusiau šeimininko teisėmis. O mano dėdė klebonas 

man niekada neatleistų, kad susitikęs žmogų ”iš pasau
lio”, kaip jis vadina kiekvieną iš tolimų vietų atkeliavusį 
užklydėlį, nepajėgiau atitempti bent pavakariams. Tams
tos buvimo čia tikrai nepavyktų nuslėpti — mūsų be
vielis telegrafas labai aukšto lygio. Gandai čia skrajoja 
basomis vaikų kojomis ir miestelio moterų liežuviais žai
bo greitumu.

Norėčiau priimti kvietimą ir bent valandėlei pailsėti 
ramioje vaišingoje pastogėje. Mano tylėjimą jis mato
mai laiko sutikimu.

— Pirma pasiimsime benzino, o paskui abu nurūk
sime į kleboniją. Puiki mašinėlė! Būtų ir man malonu 
pajusti vėją prašvilpiantį pro ausis. O paskui žiūrėsime 
toliau.

— Kažin, ar patogu taip netikėtai prisimesti? — pu
siau klausiu, pusiau abejoju aš.

— Aš jus užtikrinu, kad dėdei klebonui padarysite 
didelį malonumą. Jis — didelis originalas. Kaip daugia
pusė piramidė, dėdė turi visą eilę veidų ar, tiksliau, pa
sakius. asmenybių. Nuoširdus savo kaimenes sielų gany
tojas. kruopštus ūkininkas, "Ūkininko Patarėjo” prenu
meratorius, klasikų mylėtojas, meno kolekcionierius. O, 
nemanykite, kad čia rasite Rambrandtus ar Cezanne ori
ginalus — tam nėra pinigų. Bet ... kam aš čia taip daug 
pasakoju. Pamatysite pats. Jums jis bus tikras siurpry- 
zas. Sutarta?

Kodėl aš taip aštriai jaučiu jo jaunystę? Jis negali 
būti už mane daugiau negu dešimčia metų jaunesnis, bet 
jaučiuosi nuo jo šimtmečiais nutolęs.

— Gal ir reikia pasinaudoti jūsų maloniu kvietimu, 
jei esate tikras, kad nesudarysiu nepatogumų. Aš ypatin
gų planų neturiu. Vaikystėje esu čia buvęs ir po eilės 
metų nutariau aplankyti pažįstamas vietas. — Mano bal
sas darosi tvirtesnis ir aš bandau įsigyventi j savo nau
ją rolę.

(Bus daugiau)
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Sunki liga pakirto
Liuciją Babickienę

Žmogaus gyvenime būna įvy
kių, kurių nesuprasi ir neišsi
aiškinsi. Tai vadinam Dievo ran
ka, lemtim, nelaime, atsitiktinu
mu... 0 kas ištikro visa tai yra 
— nežinom. Mirtis, nors ir aiš
ku, kad ji neišvengiama, yra vie
nas tų paslaptingiausių mūsų bū
ties prajovų. Gali išgyventi šim
tą metų su kaupu, gali "normaliu 
laiku" mirti, o tačiau mirtis gali 
ateiti į kūdikio lopšį, gali ji 
pakirsti ir pilnutinį gyvenimą te
begyvenantį žmogų...

Liucija Savickaitė-Bablckienė, 
Amerikoj visą laiką gyvenusi Wor- 
cestery, Mass., užgęso pačiame 
savo gyvenimo vidurdieny ir 
pačiame gėlių laike. Kai pavasa
rio žiedai liepsnojo už langų, kai 
ir jos pačios gyvenimas dar te
bebuvo vasaron įbėgęs pavasa
ris — didžiam skausme ji pali
ko vyrą ir aštuonerių metų duk
relę, paliko tėvus, seseris ir ki
tus artimuosius. Jos mirtis su
krėtė Worcesterio lietuvių kolo
niją, nelaimės atgarsiai pasiekė 
ir Bostoną, kur velionė taip pat 
buvo pažįstama, kaip šviesi ir 
dvasinės šilimos kupina moteris. 
Pakirto ją laiku nesugriebta vė
žio liga, tas iki šiol neįveikia
mas siaubas, Liuciją tekankinu
si dešimtį mėnesių. Ji mirė 1965 
m. gegužės 15 d., palaidota Put- 
namo, Conn., liet, seserų vienuo
lyno kapinaitėse, gegužės 18 d. 
Toks buvo velionės noras, nes ten 
gyvena ir dirba jos sesuo vienuo
lė Paulė.

Liucija Savickąitė-Babickienė 
gimė «Maldžlflnų km., Panevėžio 
aps., 1926 m., liepos mėn. 22 d. 
Gimnaziją baigė Hanau liet, sto
vykloj 1947 m. Gyvendama trem
ty, Vokietijoj, priklausė St. So
deikos vadovaujamam Dainavos 
ansambliui, drauge su jo ren
giamais koncertais apkeliauda
ma daugelį Vokietijos vietovių, 
kur tuo metu gyveno lietuviai. 
Savo prigimty Liucija turėjo gyvą 
polinkį J muziką, J scenos meną, į 
kultūrinę veiklą. Darbas Daina
vos ansambly jai buvo malonūs 
prisiminimai.

Atvykusi su šeima į JA V ir ap
sigyvenusi More estery, Mass., 
čia ištekėjo už buv. Lietuvos ka- 
riomenės kavalerijos kapitono 
Pov. Babicko. Nors ir sukūrusi 

SPAUSTUVĖ
6907 Suptrior Avenue, Cleveland, Ohic 44103 

Phone (2161 431-6344

• Priima užsakymus iš visų miestų Jung
tinėse Valstybėse ir Kanadoje.

• Spausdina ofsetu laikraščius, žurnalus, 
brošiūras, programas, katalogus ir kito
kius leidinius.

• Patarnauja organizacijoms, bendrovėms 
ir profesionalams: vizitinės kortelės, 
blankai, receptų, sąskaitų, sąmatų, at
skaitomybės ir kitokios f ormos; Jūsų 
adresai įvairių dydžių vokuose — regu
liariuose ir languotuose.

• Užsakymai išpildomi greitai ir sąžinin
gai.

šeimą, L. Babickienė dalyvavo 
šio miesto liet, kultūrinėj ir vi
suomeninėj veikloj. Kuri laiką ji

Velionė Liucija Savickaitė - 
Babickienė.

lankė Čia įsteigtą ir akt. H. Ka
činsko vadovaujamą vaidybos 
studiją, dalyvavo tos studijos pa
sirodymuose. Buvo viena pirmųjų 
kuri organizavo Meno Mėgėjų 
Ratelį, dainavo to ratelio chore.

Dar apie Salomėją Nerį
Ignas

Salė jau buvo mirusi, parvež
ta į Kauną ir Karo Muziejaus 
sodely palaidota. Praslinkus ku
riam laikui bolševikai panoro ją 
pagerbti, kaip nusipelniusią jų 
kūrybai. Jie kreipėsi net ir už
sienio lietuvius siųsti apie ją 
atsiminimų. Muenchene gyvenęs 
dr. J. Grinius parašė man laiš
ką, kad verta šiuo klausimu ar
čiau ją pažinojusiems pasisakyti, 
nes patylomis pro ją nepraeisi
me. Sakėsi, kad susidarius dau
giau medžiagos, galėsime išleis
ti atskirą leidinį, o prasčiausiu 
atveju galėsime tenkintis Aidais. 
Kadangi Salė buvo mano gera bi
čiulė (nors prel. M. Krupavičius 

reiškėsi jo vaidybiniuose paren
gimuose. Jos mirtis yra skaudus 
nuostolis ne tik šeimai ir gimi
nėms, bet ir Worcesterio liet, 
visuomenei.

Liucijos laikysena ligos me
tu artimųjų skausmą ypačiai 
padidino ir pagilino. Nors nega
lia buvo labai skausminga, nei 
vyro, nei kitų giminių akivaiz
doj ji nedejavo ir nesiskundė. 
Žinodama neišvengiamą buitį, iš 
anksto ruošė dukrą gyvenimui, 
mokė ją klausyti tėvo... Kai pa
juto, kad dienų, o gal ir valandų 
beliko visai nedaug, savo akis ji 
padovanojo "tam, kuris nemato". 
Kai Liucija mirė, jos akys tuoj 
buvo Išimtos ir helikopteriu nu
gabentos į Mass. General ligoni
nę Bostone, kur operaciniam kam 
bary pacientas jau laukė tos ne
paprastos dovanos. Galimas 
dalykas, kad kitas žmogus jos aki 
mis žvelgs į šį pasaulį ilgesnį 
laiką, negu ji pati žvelgė... Ta 
Liucijos Babickienės valinga ir 
giliai humaniška laikysena nega
li nejaudinti, kaip ir jos pasku
tinysis pavidalas: karste ji gu
lėjo tokia sunykusi ir ligos iš
kankinta iki neatpažinimo. Iš au 
galotos, siprios ir dailios mo
ters buvo telikęs tik šiurpą ke
liantis šešėlis... Tegu nors pa
lengvėle velionės šeimon grįžta 
gyvenimo ramybė, o Liucijai Sa
vickaitei - Babickienei tegu bū
na lengva Putnamo kapinaičių 
velėna...

St.S.

Malėnas

be reikalo įtartas, kad net "spar
ną apie ją rėžęs"), nutariau pa
sisakyti, nes iš studentavimo lai
kų iki vokiečių okupacijos su ja 
buvome geri bičiuliai. Aš nuta
riau nei jos teisinti, nei smerk
ti, o pasinaudojant jos pačios 
pasisakymu, perduoti tai visuo
menei, nes vokiečių okupacijos 
metu, kai ji buvo išvykusi l SSSR, 
mano santykiai su ja buvo nutrū
kę.

Šiuo metu lietuviškosios visuo
menės tarpe išsiplėtė ypatingai 
gyvi ginčai pasiskirstą į už ir 
prieš. Vieni Įrodinėja, kad ji bu
vusi bolševikiškos orientacijos, 
ką liudija ypač jos poema Apie 
Staliną ir kai kurie bolševikiš
kai nudažyti eilėraščiai, kiti sa
ko, kad Lietuvą ji tikrai mylė
jusi ir bolševike ji tapti nega
lėjusi, nes tai yra viens kitam 
priešingi dalykai. Situose gin
čuose be Igno Malėno jau pasi
sakė, V. Lozoraitienė, dr. J. 
Grinius, M. Krupavičius, Grigas 
Valančius, Rimvydas, Br. Raila 
ir Jonas Aistis. Mane ypatingai 
sudomino J. Aisčio straipsnis, 
kuriame jis remiasi priešmirti
ne jos poezija ir laiškais arti
miems draugams, ir visa tai liu
dija, kad ji buvo bolševikiškai 
nusiteikusi. Tad ir kyla klausi
mas, kurį Aistis išreiškė pačia 
straipsnio antrašte: Kada Salo
mėja Neris galėjo grįžti? Sis 
klausimas labai sunkiai atsako
mas ir norisi dar palaukti, kol 
pasirodys galimų naujų duomenų.

Šitą klausimą aiškinantis, nus
prendžiau anas tendencingai pra
leistas mano straipsnio vietas at
statyti. Tiesa,praėjo gerokai lai
ko, o aš savo tų laikų atsimini
mų kopijos neturiu (nors jos 

nepasilikęs gailiuosi). Taip man 
įvyko gyvenime pirmą kartą, be 
to panašių dalykų man nebuvo at
sitikę. O tai gerokai padeda su
prasti, kodėl Salė nukrypo nuo 
ateitininkų ir atsidūrė kitame la
gery.

BE BAŽNYČIOS, BE ALTORIŲ

Daugiausia nukentėjo tuo metu 
šis skyrelis, kuris, mano akimis 
žiūrint, tikrai buvo nekaltas, nes 
jis rėmėsi jpačios Salės pasipa
sakojimu, o aš buvau tik ramus 
klausytojas, o straipsnio rašymo 
metu tik reporteris. Bet kodėl 
redaktorius jį užsimanė praleisti 
nespaustą, aš ir dabarnesupran- 
tu, nors ir aš pats, kaip buvęs 
žurnalo, Lietuvos Mokykla, re
daktorius, panašiai niekada ne
sielgiau, ypač kai straipsnis lies
davo esminius dalykus. Ir pas
taba Aidų viršely, jog "Redakci
ja straipsnius taiso ir trumpina 
savo nuožiūra", atsirado tik po 
mano susirėmimo su jais, kai aš 
pareiškiau, kad panašiai niekas iš 
redaktorių nesielgia, ir net buvau 
pareiškęs pageidavimą, kad šis 
skyrelis būtų perspausdintas. Bet 
nenorėdamas tąsytis po teismus, 
daviau "pakajų". O jo būta maž
daug tokio:

Vieną kartą (tai buvo birželio 
mėnesį rodosi 1931 m.) Laisvės 
Alėjoj sutinku Salę, parvykusią 
iš Lazdijų gimnazijos.

-- Nu, kaip kojos nešioja. Ar 
Lazdijuose jos įsitvirtina?

— Neturiu į tokį klausimą at
sakymo. Įgrįso, noriu iš jų pati 
bėgti, nors mokytojai gana ma
lonūs ir mokiniai, tie dzūkiukai, 
gana mieli. Bet direktorius kun. 
dr, J. S. tai jau geriau neklausk! 
Aną rytą, vos tik atėjus į gimna
ziją, dar prieš skambutį, įeina 
ir direktorius. Įėjęs ir apmetęs 
akimis visus mokytojus pradeda 
deklamuoti:

Be bažnyčios, be altorių,
Be sumainymo žiedų,
Žirgai lekia, kiek tik gali, 
Lekiam, lekiam, vieni du...

Mokytojai žvelgia Į mane ir 1 
jį. Jis, kaip niekur nieko klau
sia:

-- "Tai ką, jūs nežinote, juk 
čia pati naujausia poezija ir ieš
ko moderniškų ausų. Matyt, jūs 
nesekai spaudos?!" Visi mokyto
jai, suvokę dalyką, prapliumpa 
juokais, o jis (direktorius) nuste
bęs sako:

-- "čia šiais laikais dvelkia 
ir nėra ko juoktis." — Ir dekla
muoja sau toliau. Aš gatava sta
čiai žemėn prasmegti, o direk
torius deklamuoja ir mokytojus 
vis juokina. Tas tyčiojimasis 
trunka iki skambučio. Po to aš 
apkvaitinta einu pamokon, Kaip 
ji man sekasi, negaliu pasakyti, 
nes mažai jaučiu.

Bet direktorius dar ir per ki
tas pertraukas rodo savo meną 
deklamuoti ir mane naujai kan
kinti.

-- Tai tu man pasakyk, Ignai, 
ar tu ilgai su tokiu direktorium 
galėtum bendrauti? Aš tau pa- 
sakysius, kad man Lazdijai pa
sidarė kankynė. AŠ juose būti 
nenoriu!

AŠ neturėjau ką Į Salės klau
simą atsakyti, nes jų santykiai 
man buvo svetimi. Tik žinojau, 
kad direktorius gelia skaudžiai 
ir negailestingai. Jis moka tik 
su vyrais elgtis.

Salė dar man nusiskundė, kad 
kiekviename kunige ji matanti 
savo direktorių ir negalinti jo 
pakalbinti. Ji sakėsi, kad nusi
vilianti net bažnyčia, atstovauja
ma kitų kunigų. Aš tik klausiau
si, bet nežinojau ką Salei į to
kius asmeniškus pojūčius atsa
kyti. Juk tai buvo jos grynai as
meniška patirtis ir man nebuvo , 
kaip į ją kištis, nors patį direk
torių asmeniškai pažinojau, bet 
nemačiau būdo, kaip tą padėtį 
taisyti. Pamaniau, kad laikui bė
gant padėtis pati išsilygins".

Šis straipsnis buvo paskelbtas 
Aidų 1958.6 antrašte "'Mano bi
čiulė Salomėja Neris". Jį iš 
Vokietijos persiuntė dr. J, Gri
nius, Į kurio kvietimą tuo metu 
niekas daugiau neatsiliepė. Mano 
straipsnis išgulėjo Aidų redak
cijoje pusę metų. Paskui pasi
rodė kartu Aiduose ir Darbinin
ke, kurių tekstai buvo tapatingi.

Aš dėl tokio "sutrumpinimo", 
kurs duoda iškreiptą vaizdą, pa
rašiau redaktoriui A. Vaičiulai
čiui. Jis atsakė, kad 6-tą nr. 
redagavęs kun. Leonardas An- 
driekus, o jis tuo metu atostoga
vęs.

Kreipiausi laišku į kun. An- 
driekų. šis pareiškė, kad Salo-

- Kelki Dabar mano eilė miegoti...

GRĮŽIMAS i STALINO LAIKUS?
Vytautas

Sovietų Sąjungoje "nustalinimo 
vyksmas" pastaruoju metu įgijo 
daug ką nustebinusį kitokį atspal
vį. Tiesa, negalima tarti, kad So- 
vietljoje nebekritikuojamas Sta
linas ar nepuolamas vadinamas 
asmenybės kultas bei jo žala 
(asmenybės kultu vadinamas vi
sas stalininis laikotarpis). Vis 
dėlto tos kritikos jau mažiau ir 
nestebina kai kurių Vakarų laik
raščių antraštės: grįžtama į Su - 
lino laikus?

Maskvoje leidžiamas žurnalas 
"Sovietų Sąjungos kom. partijos 
istorijos klausimai" kiekviename 
numeryje skelbdavo Stalino aukų 
reabilituotųjų sąrašus ar straips - 
nlus apie reikalą atitaisyti "anų 
laikų" negeroves. Dabar? Dabar, 
per pastaruosius tris mėnesius 
žurnalas tais klausimais nieko ne
skelbia. Jau Žinoma, kad Maskvo
je minėjus Antrojo Pas. karo pa
baigos 20-ją sukaktį, partijos 
vadas Leonidas Brežnevas išven
gė bet kokios Sulino kritikos. Ne
buvo kalbos apie ui, kad Stalinas 
prisidėjo prie pasurojo karo so
vietinių nesėkmių. Priešingai, 
Brežnevas pažymėjo, kad valsty
bės gynybos komitetui vadovavo 
Sulinas. Pagaliau, sovietų kino 
teatruose pasirodęs dokumenti
nis filmas, kuriame Stalinas net 
tris kartus pavaizduous teigia
mai, kaip tik patvirtina Vakaruo
se įsigalinčią mintį, kad dabarti
nė sovietų politinė vadovybė de
da pastangų daugiau iškelti Stali
no vaidmenį, šiandien jau visai ne 
bekalbama apie 22-me partijos 
suvažiavime 1961 m. spalio mėn. 
pasiūlytą mintį pasutyti pamink
lą stalininio laikmečio aukoms.

Sovietinių klausimų žinovo W. 
Leonard nuomone, būtų perdėu 
kalbėti apie Stalino "reabilita
vimą", tačiau nekyla jokių abe
jonių, kad Kremliaus vadovybė 
susirūpinusi sumažinti prieš 
Suliną ar jo laikotarpį skelbia
mus puolimus ar kritiką. Tai tu
ri reikšmės tiek vidaus, tiek ir 
u rptautiniu atžvilgiu.

Vidaus politikos atžvilgiu sovie - 
tinial vadovai susirOpinę nutildy
ti nemalonų ir ne be pavojaus 
žymių "Stalino klausimą". Jiems 
rūpi išvengti diskusijų apie Sta
liną ir apie visą jo valdymo lai
kotarpį. Tai kaip tik atitinka da
bartinei Kremliaus politikai bei 
pažiūrai apeiti "nereikalingus" 
ginčus ar klausimus, ar juos nu
šviesti galimai neutralioje for
moje.

Nestebina, kai pastaruoju lai
ku sovietų spauda jau labai retai 
paliečia tokias temas, kaip "As
menybės kultą" (Stalino teroro 
valdymo apibrėžimas), "dogma
tizmą" (ideologinė Pekino kryp
tis) ir "revizionizmą” (pastangos 
liberalizuoti sistemą). Dabar 
Kremliaus valdovai Žada blaivią 
analizę ir kalba, kad reikia veng- 

mėja N. buvusi komunistė ir, 
kaip aš jį, kunigą, dėl jos trauk
siu į teismą, tai būtų negražu 
ir negarbinga, jei aš taip j?a- 
sielgsiu.

Pareiškiau, kad man rūpi tik 
tiesa ir, jos siekdamas, vien ja 
vadovavausi ir vaduojuosi. Nes 
ir straipsnį rašydamas, rėmiau- 
si tik jos (Salės) pareiškimais, 
beveik niekur nepridėdamas savų 
komentarų.

Kun. L. Andriekus nutilo ir 
nieko neatsakė į šį laišką, pasi
likau tylįs ir aš.

Alseika

ti "subjektyvizmo", "fantastinių 
planų", "improvizacijos" ir pan. 
Tai sampratos, kuriose nepaste
bėsime didesnio politinio atspal
vio, o tai kaip tik patogu.

Pagal partijos statutą šių me
tų rudenį turėtų būti sukviestas 
23-sis partijos suvažiavimas 
Maskvoje. Jau vien dėl to parti
jos vadovams rūpi išvengti berei • 
kalingų ginčų, kontraversiniųpa
sisakymų. Visai panašiai elgiasi 
ir įvairios Vakarų pasaulio vy
riausybės prieš būsimus rinki
mus, ir Maskvoje siekiama eiti į 
kompromisą au autonomijos ar 
įtakos siekiančiomis gruj?ėmis 
ir, savo ruožtu, visus nepatenkin
tuosius ar galios siekiančius ap
dovanoti mažesnės ar didesnės 
reikšmės dovanėlėmis.

‘Dovanos* dalinamos visiems. 
Įmonių direktoriai jau turi dau
giau galimybių bei galios, nors 
tuo pačiu metu skelbiama, kad tu
rį reikšmės ir planavimo or
ganai. Partiniai j?areigūnai turi 
daugiau politinės priežiūros ka
riuomenėje, bet... 1957 m. Chruš
čiovo nuverstasis maršalas Žu
kovas pagarbiai pastatomas iš
kilmių tribūnoje per karo sukak, 
ties iškilmes. Kritikuojamas Sta
lino laikais buvęs teroras, bet tuo 
pačiu metu saugumo vadovas Se- 
mičastnyj turi progos per "Prav- 
dos" skiltis iškelti saugumo įs
taigų nuopelnus. Pastaruoju me
tu, pagal nurodymus iš viršaus, 
kiek mažinama propaganda prieš 
religiją, tačiau ateizmas ir toliau 
laikomas komunistų credo. Jau 
daugiau keliamas tautybių klau
simas, karo pabaigos 20-se me
tinėse buvo paminėtas įvairių 
tautybių indėlis, pažymėta, kad 
"Sovietų Sąjungos Didvyrių" 
eilėse yra ir 107 žydai. Visa ro - 
do, kad Kremliaus valdovams 
svarbu atsižvelgti į visokias gru
pes, kryptis ar bangavimus.

O kokia Stalino kėlimo reikš
mė tarptautiniu atžvilgiu? Pablo
gėjus tarptautinei padėčiai, ypač 
dėl JAV-bių veiksmų Pietų Viet
name ir Dominikų Respublikoje, 
sovietus paskatino — jau šeštą 
kartą nuo 1958 m. -- siekti modus 
vivendi su raudonąja Kinija. Tai 
liudijo patyrusio diplomato, Ser- 
giejaus Lapino pasiuntimas Į Pe
kiną ir, antra, ideologijos šefo, 
Leonido Iljlčiovo atstatymas bei 
jo pakeitimas P. Demlčevu. Jau 
sumažėjo prieš Kiniją nukreip
ta kritika. Jei mažiau puola
mas Stalinas, jo politika, tai ro 
dytų, kad ir čia daroma nuolai
da Kinijai.

Kokios Maskvos naujosios po
litikos pasėkos? Kinija kol kas at
sako dar įžūlesniais puolimais. 
Atrodo, Pekinas pradės statyti 
dar griežtesnes sąlygas. Be to, 
čia esama ir kitų pavojų. Reikia 
atminti, kad Stalino Iškėlimas ir 
artėjimas su Kinija yra dalykai 
kuriuos su nepasitikėjimo žvilgs
niais stebi vad. reforminiai ko
munistei Jugoslavijoje, paski
ros komunistų grupės Italijoje 
ir rytų Europos kraštuose. Visi 
jie gali prieiti įvairių išvadų. 

Kremliui tai aišku ir todėl 
Maskva rūpinasi ginti ir savo 
užnugarį. Brežnevas savo kal
boje buvo labai teigiamai atsi
liepęs apie Jugoslavijos išlais
vinimo armiją (jai vadovavo Ti
to), "Pravda" neseniai buvo pa
skelbusi dviejų jugoslavų politi
kų straipsnius, buvo pagirti ir 
Togliatti komunistei, nebuvo 
peikiami ir Albanijos Stalino ša
lininkai.



1965 m. birželio 2 d.

• Cicvelandietės studen 
tės Regina Besperaitytė, 
Giedrė De^utvtė. Giražina 
Gariaitė ir Regina Laniaus- 
kaitė baigė Ursuline College 
ir gavo diplomus.

• Dail. Vytauto Igno ta
pybos ir grafikos kūrinių 
paroda, kuri šiuo metu 
vyksta Gallery Internatio- 
nal patalpose 13218 Supe
rior Avė., Clevelande, užda
roma birželio 5 d. Toje pa
čioje parodoje išstatyti ir 
Clevelando Meno Instituto 
prof. John Kingston skulp
tūros ir keramikos kūriniai. 
Paroda atidaryta kasdien 
nuo 6 iki 9 v. v., šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 
2 iki 7 v. v.

RŪTA JOKOBAITYTĖ Cleve
lando Lake Erie A.A.U. distrik- 
to lengvosios atletikos pirmeny
bėse laimėjusi pirmą vietą 50 
yd. bėgime, pirmą vietą rutulio 
stūmime ir antrą vietą 75 yd. 
bėgime, laimėjo distrlkto nuga
lėtojos titulą.

• Ar ne per daug mokate 
už savo namų bei baldų ir 
kt. nuo ugnies bei Jūsų ne
laimės? Pasitikrinkite pas. 
Z. Obelenį 531-2211 ar V. 
Giedraitį 914-6835.

MILDA JOKOBAITYTĖ, Cle
velando diocezijos katalikiškų 
gimnazijų mergaičių lengvosios 
atletikos varžybose, atstovau
dama Vila Angelą akademiją, lai
mėjo pirmą vietą 100 yd. bėgi
me ir laimėjo katalikiškų gimna
zijų miesterės vardą.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 

DIRVOS 
PRENUMERATĄ

J. P. MULL-MULIOLIS 
REALTOR

šv. Jurgio parapijoje
Turime keletą gerų vie

nos ir dviejų šeimų namų. 
Ronna, Hecker, Addison, 
Cornelia ir kt. Arti gero su
sisiekimo. bažnyčios, mo
kyklos. Nebrangūs, galima 
pirkti su mažu įmokėjimu. 
Nedideli mokesčiai. Suinte
resuoti skambinkite.

Investavimui
32 butų, arti Lake Shore 

Blvd. Naujas — mūrinis.

8 butai, nuoma 440 dol. 
mėn. 22,0000 dol. Duokite 
pasiūlymą.

Didelis pareikalav imas 
vienes ir dviejų šeimų na
mų šv. Jurgio ir šv. Vito 
rajone. Norintieji parduoti 
ssubiai skambinkite UI. 
1-6666.

Lietuviai bendradarbiai:
Alg. Dailidė ir Ant. 

Mikoliūnas 
15969 Euclid Avė.

UL 1-6666

DIRVA

Gražina Gariaitė, kur i liepos 3 d. Clevelande Naujosios parapijos bažnyčioje susituokia su A. Kavaliūnu, 
vidury tarp draugių p. A. Muliolių namuose, per suruoštą mergvakarf.

IDEALIZMO RAMSTIS - TAUTA
JONAS MIŠKINIS

Mylįs savąją tautą ne
dvejodamas sako, kad jo 
tauta — idealizmo ramstis. 
Tai pasirinkimas savo idea
lizmo ramsčiu nesikeičian
čią vertybę, kuriai ryžta
masi aukoti visas jėgas, 
nes tautos gerovėje sutelpa 
ir paskiro žmogaus gerovė 
bei i o buities prasmė.

”Tautos džiaugsmas yra 
mūsų džiaugsmas, jos liū
desiai — mūsų liūdesiai”, 
sako teisės filosofas Yves 
de la Rriere. ”Jos didybė ir 
jos galybė sukelia giliausią 
mūsų būtybės gelmių en
tuziazmą. Kas jai graso, 
kas ją žaloja ir įžeidžia, tas 
‘užgauna mūsų akies leliu-

DARBAS SIUVAMOMIS 
MAŠINOMIS

Pastovus darbas. Aukš
tas valandinis atlyginimas 
ir akordiniai priedai. Malo
nios darbo sąlygos. Apmo
kamos šventės ir atostogos.

WORK WEAR CORP.
1768 East 25 St.

(63-64)

PARDUODAMAS NAMAS
Mūrinis 4 butų apt. — 

5r5-5-5. Atskiri gazo pečiai, 
prieky ir gale porčiai. $240 
i mėnesį pajamų. Geras pir
kinys už $15.500. Skambin
kit savininkui tel. 912-7405.

(58-64) 

kę ir sukelia intymiausias 
mūsų širdies gilumas. Jo
kia žemiška auka neatrodo 
per didelė, kai eina kalba 
apie tėvynės teises ir jos 
meilę. Mes čia matome vie
ną aukščiausių ir kilniausių 
sielos ir žmogaus gyvenimo 
aistrų”.

Kilnioji tautos meilės 
aistra, apie kurią kalbą fi
losofas, yra siekimas ir glo
bojimas savo asmens ver
tingumo, kurio šaknys glu
di tautoje. Negalima įsi
vaizduoti tokio išskirto 
žmogaus, kuris neturėtų 
paveldėtų savo tautos ypa
tybių. Ir tik ten jis gali 
tarpti, kur jo Įgimtieji tau
tiniai ypatumai randa ati
tinkamas sąlygas, būtent, 
savo tautoje. Taigi ryšio 
nutraukimas su savo tauta 
yra žygis prieš savo pri
gimtį.

Sakom, kad žmogus pa
saulin atsineša palinkimą 
siekti gėrio. Beieškant gė
rio konkretaus pavidalo, 
vis vien apsistodama ties 
tauta, nes patsai žmogaus 
instinktas sako, kad tauta 
yra tasai šaltinis, kuris jį 
apdovanoja praeities tur
tais, ir kur jis gali palikti 
savuosius laimėjimus, tą 
šaltinį p r a t u r t indamas. 
Taip kuriamas tautos me
nas, literatūra, taip gims
ta politiniai laimėjimai ar 
pralaimėjimai. Pavojai tau
tai sukelia susipratusiuose 

didelį nerimą, tokie nesvy
ruodami ryžtasi ją ginti, 
kartais negailėdami savo 
gyvybės.

žmogus nutraukęs ryšį su 
savo tauta, su jos tradici
jomis, papročiais, yra lyg 
benamis, savo tarpimui ne
berandąs tinkamų sąlygų. 
Jis tarsi yra išrautas iš tos 
žemės, kurioj gali rasti sau 
tinkamo maisto. Išsiskyri
mą iš tautos seka sielos 
nuskurdinimas, nes nebetu
rima tvirtos tautinės atra
mos.

Politiniams audros ver

VASAROS ATOSTOGAS
MALONIAI KVIEČIAME PRALEISTI

MEŠKOS VASARVIETĖJE
42 Beach Street 
Monument Beach, Cape Cod, Mass. 
Tel. 759-3251 (Area Code 617)

Rami poilsiui aplinka, šiltas Atlanto vanduo, 
baltas paplūdimio smėlis, geras maistas ir malonus 
patarnavimas užtikrina užsitarnautą poilsį.

Laisvalaikio paįvairinimui;
• valtis — žuvavimui
• sail-fish buriavimui
• stalo tenisas

Sezono pradžia birželio mėn. 19 d. Prašome re
zervuoti sau vietą iš anksto:

S. M. Lūšys,
88-01 104th Street, Richmond Hill 18, N. Y. 
Tel. VI 9-1193 (Area Code 212),
I. Veitas,
72 Congress Street. Braintree, Mass. 02185 
Tel. 843-21 16 (Area Code 617).

Sezonui prasidėjus kreiptis tiesiog j MEŠKĄ.
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petams grumuojant, reika
linga pajusti tos tvirtos at
ramos būtinumą su visu 
savo tautiniu idealizmu.

Pagarbą turime atiduoti 
brangindami tautos paliki
mą, istoriją, didžiuosius 
praeities veikėjus ir dabar
tinius Lietuvai laisvės sie
kėjus ...

Tarnavimas tautai reiš
kiasi aktyviu darbu, saugo- 
jant ją nuo žalingų įtakų, 
didinant moralines jėgas, 
apsaugojant gyvenusių kar
tų sukurtus kultūros lobius, 
žinoma, tarnavimas tautai 
gali būti įvairus, bet tiks
las tegali būti vienas — 
tautos didybė ir jos garbė. 
Visų tautiškai susipratusių 
lietuvių veiksmas turi ap
spręsti, kas tautai naudin
ga, tolinant visa, kas jai 
gali kenkti ar slopinti jos 
pažangą.

Tautoje vyksta visų žmo
giškųjų vertybių pasireiš
kimas. Tauta atidengia pla
čiausias galimybes reikštis 
visiems, ypač jaunuomenės 
idealizmui, kurį kartais pa
kerta nepastovių vertybių 
pervertinimas, vienas ki
tam prieštaraujantieji žmo
nių siekimai, pralaimėji
mai.

šiuo metu, kada pasauly
je jaučiama moralinė krizė, 
nepavergtos tautos apvildi- 
nėjamos komunistiniu 'ide
alizmu’, kada žmogui, ypa
tingai jaunimui, reikia kel
rodžio iš tokio politinio są- 
mišio, — tauta yra vienin
telis ramstis, kuris palaiko 
pažiūrų tvirtumą ir nelei
džia grimsti neigiamų pa
saulėžiūrų verpetuose.

* teniso aikštė
• vakare tėvams išvykus 

prižiūrimi vaikai.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Deila E. Jakubs & VVilIiam J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 East 185th St.
EN 1 - 1763 KE 1 - 7770

HADU fHIUGtlJK PIRKITE MIIJIJE IWRW 
MAISTO IR LIKERIŲ KRMJTDVĖJE 

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332PARAMA
Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

JCS GALITE PADĖTI SAVO GIMINĖMS IR 
ARTIMIESIEMS SUSTIPRINTI SVEIKATĄ 

leidžiant atostogas su poilsiu ir gydytoju bet kurioje 
SSSR poilsio vietoje arba sanatorijoje, su sveikatin
gumo mineraliniais vandenimis ir purvo voniomis, 

Už KELIALAPIUS 26 dienas su pilnu pensijonu 
ir specialiu medicinišku patarnavimu Jūs mokate 
nuo 96.00 iki 198.00 amerikoniškų dolerių; kaina 
priklauso nuo pasirinkto kurorto ir gydymo reika
lingumo.

Jūs taip pat galite užsakyti nepalyginamai tvir
tus, ekonomiškus mikroautomobilius — ZAPORO- 
ŽEC arba MOSKVIC prieinamomis kainomis.

Jūsų užsakyti šaldytuvai, Televizijos ir Radijo 
priimtuvai. Foto aparatai ir kitokie daiktai gavėją 
pasiekia per 20-25 dienas.

Didelis pasirinkimas įvairia ua maisto siuntinių 
prieinamomis kainomis.

Reikalaukite katalogų-brošiūrų.

PODAROGIFTS, Ine.
220 PARK AVENUE SOUTH, 

ŲNEW YORK, N. Y. 10003. 
Telefonas 228-9547.

ČIA GĖRIMUS P1RKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

1. 3 Str. French Cognac .......................
2. Grain Alcohol 190 proof U.S.P......
3. Armagnac Imp. French Brandv ....
4. Riccadonna Vermouth 30 oz.............

5th 4.59,
5th 4.89
5th- 4.39

Bott. 1.29

5- Zubrovka 1D0 proof ...............................5th 4.75
6. Napoleon Imp. French Vermouth .......5th 1.19
7. Bordeaux French Wine .........................5th 0.98

Be to, didžiausias pasirinkimas importuotų 
maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.

ATSILANKĘ Į DIRVĄ
6907 Superior Avė.,

rasite ne tik naujausių ir seniau išleistų lietuviškų 
knygų, bet yra gausus pasirinkimas plokštelių, 
rankų darbo medžio drožinių, audinių ir gintaro 
išdirbinių.

įstaiga atdara kasdien iki 5:30 vai. vak., šeš
tadieniais iki 2 vai. p. p.
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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

NUPIRKO GABRIO 
ARCHYVĄ

Šveicarijoje mirus Juozo 
Gabrio našlei (pagal kilmę 
šveicarei), 'dr. A. Gerutis 
nupirko iš įpėdininkystės 
valdytojo Gabrio paliktą 
archyvą ir biblioteką. Ar
chyvas apima daugiausia J. 
Gabrio pastangomis 1911 
metais Paryžiuje įsteigtą 
ir 1915 m. į Lausanne 
miestą, Šveicarijoje, perkel
tą "Tautybių Sąjungą” ir 
Lietuvių Informacijos Biu
rą.

Biblioteka pirmoje eilėje 
susideda iš ano Biuro iš
leistų leidinių svetimomis 
kalbomis ir iš Biurui atsiųs
tų raštų, liečiančių įvairių 
tautų išsilaisvinimo aspira
cijas.

Geručio žinioje’ yra ir 
Juozo Gabrio memuarų 
rankraščiai, aprašą auto
riaus veiklą 1911-1919 me
tais.

APRAŠO J. GABRIO 
VEIKLĄ

Abo (Suomijoje) univer
siteto moderninės istorijos 
profesorius B. Colliander 
paskelbė š. m. pirmojo ket

Los Angeles jaunimo atstovai sveikina šv. Kazimiero parapijos kle
boną J. KučingĮ pakėlimo Į prelatus proga, gegužės 23 d. Įvykusiose 
iškilmėse. L. Kančausko nuotrauka

Lietuvių Jūrų Skautijos Vadijos nariui j. ps. 
LIUDUI SLĖNIUI skaudaus liūdesio valandoje, 
jo mylimam tėveliui

KAZIUI SLĖNIUI

mirus, reiškia giliausią užuojautą

Lietuvių Jūrų Skautijos 
Vad i ja

"Buvę valstybės piliečiai 
įsidėmėkit jo mirtį: 
kūnas pavirto į žodį, 
ne žodis pavirto j kūną”.

(A. Mackus)

Lietuvos Diplomatijos šefui,
Lietuvos Atstovui Washingtone,
Lietuvos Generaliniam Konsului Chicagoje,
Amerikos Lietuvių Tarybai,
Lietuvių Bendruomenei,
Lietuvių Teisininkų Draugijai ir
Chicagos, Detroito ir New Yorko skyriams, 
Lietuvių Tautinei Sąjungai.
Lietuvių Studentų šalpos Fondui,
D. L. K. Birutės Draugijai,
Beverly Shores Lietuvių Klubui,
Kun. Urbonui, atlikusiam apeigas, solistui Sta

siui Barui ir visiems giminėms, bičiuliams, pažįsta
miems ir kaimynams lankiusiems, staugusiems. vė
liau savo darbu, atsilankymu ar užuojautos žodžiu 
pagerbusiems mūsų šeimos Galvą, velionį

A. A.

BOLESLOVĄ M A S I U L J 
ir palydėjtįsiems į amžino poilsio vietą, reiškiame 
nuoširdžią padėką

Katarina Masiulienė 
ir Sūnūs
Visvaldas ir 
Erdivilas su šeimomis ir 
Mindaugas

virčio leidinyje ”Acta Aca- 
demiae Aboensis” antrą il
gesnę studiją apie tautinį 
klausimą pirmojo pasauli
nio karo metu. Autorius iš
samiau aprašo lietuvio J. 
Gabrio vadovautosios "Tau
tybių Sąjungos" Lausanne 
mieste, Šveicarijoj, nudirb
tą informacinį darbą ir kri
tiškai apibūdina patį Gabrį 
kaip konspiratorių.

Prof. Colliander, pereitų 
metų pabaigoje lankęsis 
Berne, pasinaudojo Dr. A. 
Geručio turimais Juozo 
Gabrio memuarų rankraš
čiais ir kita medžiaga apie 
"Tautybių Sąjungos" veik
lą Šveicarijoje 1915-1919 
metais. Profesorius rašo iš
samų veikalą apie tautų 
apsisprendimą ir netrukus 
vėl atvyks į Berną.

* LB CENTRO VALDYBA, ge
gužės mėn. 11 d. bendraraštyje 
apylinkių ir apygardų valdyboms 
rašo: — Jaunimo stovyklos yra 
milžiniškas Įnašas lietuvybės ir 
tautinio susipratimo ugdymui. 
Dalis jaunuolių Į stovyklas negali 
vykti dėl finansinių sunkumų. Jei
gu apylinkėje yra jaunuolių dėl 
finansinių kliūčių negalinčių vyk
ti Į vasaros stovyklas, prašome 
apylinkių valdybas, kiek sąlygos 

leidžia, padėti tas kliūtis nugalė
ti, suteikiant ar suorganizuojant 
finansinę paramą.

♦ LB Centro valdyba spaudos 
mėnesio proga paruošė išleistų 
knygų sąrašą ir išsiuntinėjo vi
soms JAV LB apylinkių valdy
boms.

Centro valdyba bendraraŠčiu 
kreipėsi Į visas LB apylinkių 
valdybas su pageidavimu, kad 
kiekvienoje apylinkėje būtų pla
tinama lietuviškoji spauda. Kur 
nėra spaudos platintojo, apylin
kės valdyba turi stengtis platin
toją surasti.

• DR. JONO VALANTIEJAUS 
rezidencijoje, š. m. gegužės mėn. 
23 d. Įvyko New Buffalo ir La 
Porto lietuvių susirinkimas bir
želinių Įvykių minėjimo proga.

šia proga lankėsi LB Chicagos 
apygardos valdybos nariai Va
lerijonas Šimkus ir Jonas Vai
čiūnas. Valerijonas Šimkus skai
tė Įvykiui pritaikytą paskaitą ir 
parodė dokumentinius Lietuvos 
vaizdų, okupacijų ir genocido fil
mas. Jonas Vaičiūnas kalbėjo 
Lietuvių Bendruomenės reika
lais.

Dr. J. Valantiejus, trečiosios 
kartos lietuvis, sutiko sudaryti 
laikinąją LB apylinkės valdybą. 
Lietuvių Bendruomenės idėja su
sirinkusiųjų buvo suprasta ir fil
mai šiltai priimti.

• šiais metais tragiškųjų 
birželio įvykių ir 25 metų 
Lietuvos pavergimo sukak
ties minėjimas įvyks birže
lio mėn. 12 d., šeštadienj, 
Chicagoje šia tvarka:

6:30 v. v. pamaldos už 
žuvusius Nativity B. V. M. 
bažnyčioje, Marąuette Par. 
ke.

Tuoj po pamaldų eisena 
prie Dariaus-Girėno pamin
klo (kampas W. 67 ir Cali- 
fornijos gatvių).

žuvusiųjų pagerbimo iš
kilmės prie Dariaus ir Girė
no paminklo maždaug 7:30 
vai. vak.

Visos organizacijos kvie
čiamos atsiųsti vėliavas ir 
organizuotai dalyvauti pa
maldose ir eisenoje bei pa
gerbime. Moterys prašomos 
dalyvauti su tautiniais rū
bais, studentai ir filisteriai 
prašomi dalyvauti su savo 
korporacijų spalvomis.

♦ LIONE STANEVIČIŪTĖ IŠ 
Hamiltono, Ont. Canados užsire
gistravo Į lietuvių tautinių šokių 
grupių vadovų-mokytojų kursus, 
kurie prasidės, birželio mėn. 14 
d. Dainavos stovyklavietėje ir tę
sis dvi savaites.

Norintieji kursus lankyti, pra
šoma paskubėti užsiregistruoti, 
nes užsiregistravusiems kursan
tams skubiai reikės išsiuntinėti 
anketas ir programas. Regis
truotis prašoma JAV LB Centro 
valdybos sekretoriaus adresu: 
Kostas Januška, 2646 West 71st 
St., Chicago, III. 60629

* PEDAGOGINIS LITUANIS
TIKOS INSTITUTAS pradėjo nau
jų studentų registraciją. Ateinan
čiais mokslo metais lankyti Ins
titutą jau užsirašė šie Chicagos 
Aukštesniosios Lituanistinės mo
kyklos abiturientai: Algis Ankus, 

-Jūratė Bielskutė, Jonas Butvilą, 
Osvaldas Čižikas, Jūratė Jasai- 
tytė. Žibutė Jurėnaitė, Donatas 
Kavaliūnas, Robertas Mačiulis, 
Jonas Miliauskas, Dalia Miliaus
kaitė, Vytautas Misiulis, Vytau
tas Narutis, Patrimpas Prapuo
lenis, Vitalija Ruibytė, Jūratė 
šuopytė, Virginija Strasevičiūtė, 
Danutė Vaičeliūnaitė, Jūratė Vai- 
čeliūnaitė, Leonas Valaitis, Rim
vydas Vasiukevičius, Daiva Vait
kevičiūtė. Viso 21. Tie, kurie ne-

Lietuvių krepšinio rinktinė laimėjusi prieš latvius 138:82. Z. Degučio nuotrauka

Baleto šokėjai Violeta Karosaitė ir Jaunutis Puodžiūnas išpildys 
koncertinę programą "Laiškai Lietuviams" koncerte ŠĮ šeštadienĮ, 
birželio 5 d. 7:30 v.v. Chicagoje Jaunimo Centre. Programoje taip 
pat dalyvauja aktorius Leonas Barauskas ir muz. Antanas Nakas.

gali lankyti Instituto dėl tolumo 
ar kitų priežasčių, jo mokslo pro
gramą gali išeiti neakivaizdiniu 
arba korespondenciniu, būdu. Ne
akivaizdinis dėstymas vykdomas 
be atostoginių pertraukų, prisi
taikant prie kiekvieno studento 
individualinių aplinkybių. TaH 
šiuo dėstymo būdu gali pasinau
doti kiekvienas, kame jis begy
ventų. Kreiptis Instituto adresu: 
5620 S. Claremont Avė., Chicago 
Illinois 60636.

• Katarina Masiulienė, 
velionies Boleslovo Masiulio 
našlė, grįžo Chicagon. Kurį 
laiką buvo apsistojus pas 
savo seserį Teofilę Micke
vičienę Los Angeles ir ap
lankė artimuosius Oregono 
ir Washingtono valstijose.

• Pahaltiečių Komitetas 
Waterbury, Conn., vado
vaujamas Antano Paliulio, 
priėmė rezoliuciją, kuri bu
vo pasiųsta Prez. Johnso- 
nui ir vyriausybės nariams. 
Rezoliucijoje pabrėž i a m a 

PLB pirm. J. Bachunas Įteikia dovanas lietuvių moterų tinklinio 
komandai laimėjusiai pahaltiečių pirmenybėse. Z. Degučio nuotrauka

JAV vyriausybės nuolatinė 
parama laisvės ir nepri
klausomybės siekiančioms 
tautoms, todėl šį kartą, 
svarstant birželio 20 ruo
šiamos pahaltiečių demons
tracijos reikalus ryšium 25 
metų Lietuvos. Latvijos ir 
Estijos okupacija ir Sov. 
S-gos agresyvia politika 
tuose kraštuose, dar kartą 
pabrėžiamas lojalumas JAV 
ir pritarimas vyriausybės 
politikai ryšium su Vietna
mo ir Dominiką Respubli
kos įvykiais.

Rezoliuciją pasirašė pir
mininkas A. Paliulis ir se
kretorius Vyt. Valiulis.

• JAV Postmaster Gene- 
ral John A. Gronauski pa
reiškė, kad Vyr. Teismui 
panaikinus komunis t i n ės 
propagandos, atsiunčiamos 
iš užsienio, kontrolę ir tų 
siuntų suvaržymus, pašto 
įstaiga sutaupysianti ket

virtį mil. dolerių ir apie 40 
tarnautojų jau esą paskir
ti kitoms pareigoms.

Anot J. A. Gronouski, pa
naikintas įstatymas nors ir 
buvęs pilnas geru intencijų, 
bet buvęs sunkiai įvykdo
mu, nes suvaržymai lietę 
mokslininkus ir žurnalis
tus, kuriems toji medžiagą 
buvusi reikalinga. Vyr. 
Teismas vadovavęsis kalbos 
ir spaudos laisvės princi
pais ir dabar tas klausimas 
esąs aiškus.

Pašto kontrolė i kraštą 
siunčiamai komunistinei 
propagandai jau panaikin
ta.

VILNIAUS SPAUDA 
APIE SPORTININKUS 
TREMTYJE...

GrĮžusi iš pasaulio šulo teni
so pirmenybių Jugoslavijoj lietu
vaitė Laima Balaišytė (žinomos
N. Lietuvos laikų sportininkės 
Br. Viurtaitės dukra) vilniškiam 
Sporte paulpino savo Įspūdžius 
iš Liublianos. Be abejo, mus do
mina jos atsiliepimai apie Toron
to Vyčio narę Eleną Sabaliaus
kaitę, kuri atstovavo Kanados 
rinktinę tose pirmenybėse (be 
lietuvaitės, klevo lapo sąstate, 
dar buvo latvis Zulps Iš Hamil
tono ir latvė Adminis).

"Lublianoje sutikau daug senų 
draugų — rašo L. Balaišytė — 
sportininkų, su kuriais jau anks
čiau teko susitikti. Visi buvo la
bai draugiškai nusiteikę. Buvo ir 
naujų pažinčių. Jų urpe — su Ele
na Sabaliauskas, šulo tenisininke 
iš Kanados. Ji papasakojo kad J 
Liublianą nuvykti jai buvę sunku
mų -- kelionė brangi, valstybė 
komandos savo sąskaita nesiuntė. 
Tad nuvykti pavyko tik už pinigus, 
surinktus iš lietuvių klubų (mano 
pabraukta -- K.B.). Elena uip 
pat moksleivė — stalo tenisą mfl 
sų supratimu dar žaidžia gana 
silpnai, kuo pati galėjau Įsitikin
ti, kai pamėginome pažaisti. Tad 
nesistebiu, kad ji pralaimėjo 
beveik visus susitikimus šiose 
pirmenybėse".

Antrą žinutę vilniškis Sporus 
paėrpė iš Dirvos, kurioje šių eilu
čių autorius pranešė apie atsiek
tą lietuvaitės pasaulio rekordą 
uždarose patalpose 300 jardų bė
gime. Pradžioje Sportas buvo pa
rašęs tik I. Piotrovski pavardę 
(pasinaudojęs užsienio telegra
mų agentūros žiniomis), učiau 
gegužės 8 d. padaręs iš Dirvos 
santrauką mano pranešimo ir 
Br. Keturakio papildymo rašo: 
"paaiškėjo, kad Kanados olimpie - 
tė Irena Piotrovski žiemą Van
kuveryje pasiekusi 300 jardų 
(274,2 m.) bėgimo pasaulio už
darų patalpų rekordą 37,5 sek. 
yra lietuvaitė. Tai 23 m. Irena 
Macijauskaitė - Petrauskienė, 
surtavusi Tokijo olimpiadoje". 
Toliau laikraštis duoda Br. Ke
turakio papildymus apie lietuvai
tę iš olimpiados Japonijos sos
tinėje.

Ta pačia proga, norėčiau la
bai trumpai atsakyti Br. Ketur- 
akiui dėl jo tvirtinimų, kad už
darų patalpų rekordai nėra ofi
cialiai užskaitomi. Labai teisin
gai, Učiau neoficialiai, tarptau
tinės lengvosios atletikos s-gos 
jie yra registruojami, lygiai kaip 
kiekvienos valstybės lengvosios 
atletikos s-gos. Juk ir olimpia
dose oficialiai uškai neskaičiuo
jami (10-5-4-3-2-1) učiau neofi
cialiai tokia sutistika visuomet 
yra išvedama. Tad atrodytų, lie
tuvaitės pasekmės nėra reikalo 
mažinti, o tik džiaugtis jos at- 
siekimais. Ir bendrai, tik 30 toks 
unčių Kanados lietuvių, jau daug 
kartų turėjo savo atstovų Kana
dos rinktinėse, kaip šachmatų,šu
lo teniso, lengvosios atletikos, 
ud mano manymu, Kanados lie
tuvių laimėjimais tarpuutinėje 
arenoje reikėtų tik džiaugtis.

Iš kitų Įdomesnių žinių, vertė
tų pranešti paskutines futbolo pa
sekmes Lietuvos pirmenybėse: 
Kauno Inkaras - Šiaulių Staty
bininkas 0:1, Vilniaus Salluus - 
Kauno Atletas 5:1, Alytus - Klai
pėdos Baltija 1:1, Kretingos Mini
ja - Vilniaus Elfą 6:2 (1200 žiū
rovų Kretingoje), Plungė - Pa
nevėžio Statyba 1:1, Mažeikiai - 
Kauno Lima 2:0 (2 tflkst. žiūro
vų), Kėdainiai - Šiaulių Elnias 
1:1, Tauragė - Kauno Politech
nika 0:0. Tuo urpu Sov. S-gos 
antrosios lygos pirmenybėse Vil
niaus Žalgiris iš šešiolikos ko
mandų randasi tryliktoje vieto
je, aukščiau Talino Dlnamo, ta
čiau žemiau latvių Daugavos klu
bo.

K. Baronas
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